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notA introdUtÓriA

crónicas portuguesas é um livro de sentimentos, de emoções, um livro de histórias, de contos, um livro de experiências vividas, um livro para perspectivar o
futuro, olhando o passado, para permitir um presente que conduza, que abra caminhos, crie horizontes a um futuro melhor. o presente é receber do passado e viver
projectando o futuro.
é um conjunto de textos, de artigos, de trabalhos científicos de personalidades
diversas da sociedade portuguesa das mais variadas áreas profissionais e do saber.
todos eles irmanados, interessados, com espírito de servir, com um denominador comum, o amor à pátria, o amor a portugal.
todos eles possuem essa forma de sentir e por isso escreveram textos sobre a
nossa vida, sobre a sociedade, sobre aquilo que nos diz respeito.
portanto, crónicas portuguesas é um livro eminentemente patriótico, é um livro
preocupado com o país, preocupado com o nosso futuro enquanto colectivo, preocupado com a nossa história, com as nossas gentes, com as nossas populações, com
a forma, com a continuidade histórica, com o devir, com o amanhã.
Este livro, surge num período conturbado que o país atravessa, com uma crise
onde os ataques à nossa matriz identitária são muitos e intensos, este livro pretende
ser uma chamada de atenção, um ponto de ordem.
pretende ser uma âncora, uma chamada à razão, revelando verdades escondidas, escamoteadas, com o objectivo de dar a conhecer a realidade histórica, a Verdade!
pretende dar a conhecer, sobretudo às gerações mais novas, através de uma outra
linguagem, de outra leitura, que sai do convencional, do politicamente correcto,
daquilo que todos escrevem, que todos falam.
é um livro com gente de qualidade, pessoas que têm orgulho naquilo que os nossos antepassados fizeram, que têm honra na nossa história e querem contribuir para
desenvolver a nossa terra e continuar a fazer portugal.

(Abel Matos santos)
dedico este livro à minha filha carlota.
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Palestra proferida a 3 de Março de 2007 em
Coruche pelo Dr. Jorge Rangel,
Presidente da Sociedade Histórica da
Independência de Portugal
e Presidente do Instituto Internacional
de Macau.

Portugal, Memória e Futuro

Minhas Senhoras e Meus Senhores
É um prazer e um privilégio estar hoje aqui, nesta bela vila ribatejana meridional,
para partilhar, com todos quantos quiseram associar-se a esta iniciativa de “O Jornal
de Coruche”, algumas reflexões sobre Portugal, os seus valores, a memória, o legado e
ainda – e porque não? – os propósitos, as angústias e os anseios legítimos que projectam o nosso pensamento e a nossa vontade para o futuro que a todos compete continuar a construir.
Sei bem que nem o tempo nem a vossa paciência permitirão que me detenha em
mais pormenores no vasto tema que me foi proposto. Farei, pois, apenas uma brevíssima súmula do que foi o percurso multissecular de Portugal e do que são os grandes
desafios que se nos colocam nestes anos de viragem do século e no limiar do novo
milénio.
Coube ao historiador João Alarcão falar do papel de Coruche e dos Coruchences
na História de Portugal. É, para mim, uma honra complementar a sua comunicação,
discorrendo um pouco sobre os caminhos e as opções da Pátria Lusa e das suas gentes.
Português do Oriente, nascido em Macau, pude ver e constantemente rever o País
com um necessário e útil distanciamento. Uma vivência de décadas em Portugal per5
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mitiu-me reforçar raízes e convicções. E as muitas ausências, por razões académicas e
profissionais, por períodos bastas vezes dilatados, proporcionaram-me o ensejo de estudar, conhecer e compreender experiências diferentes e outros valores, percursos e
maneiras de viver.
Tenho podido, assim, comparar e avaliar melhor as nossas potencialidades e também as nossas fragilidades. É neste contexto que peço que aceitem esta comunicação e
esta visão de Portugal que humildemente vos transmito, sem a preocupação de pautar
as minhas observações e posições pelos parâmetros do que é considerado politicamente
correcto. Sem filiação partidária, mas não abdicando das convicções pessoais, desejarei
sempre poder expressar opiniões livres e com a independência que um académico deve
permanentemente assumir.
Ouvi atentamente as palavras do meu querido Amigo João Alarcão que, com
objectividade, autenticidade e justificado orgulho, recordou o contributo relevante de
ilustres filhos desta terra para as grandes causas da Pátria ou no serviço prestado à
comunidade. É um dever indeclinável fazê-lo. E não era fácil fazê-lo melhor.
Como presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, quero
expressar o nosso apreço a quantos estiveram envolvidos na realização deste acto de
justiça, que dignifica Coruche e honra Portugal, sendo oportuno saudar esta parceria
útil entre o Jornal e a Câmara Municipal, parceria que poderá proporcionar a organização de mais e sempre melhores actividades que correspondam aos desejos dos
Coruchenses e estimulem uma promoção eficaz de Coruche dentro e fora do País. No
seu curto período de existência e sabendo afirmar-se pela qualidade e pela diversidade
do seu conteúdo, o Jornal já mostrou que tem essa capacidade e merece, por isso, ser
adequadamente apoiado.
Por outro lado, este sério e bem elaborado trabalho do investigador João Alarcão
pode muito bem ser aproveitado para uma publicação que irá ampliar a divulgação da
vida e da obra daqueles que, sendo de Coruche, foram os melhores de entre os melhores, ganhando projecção nacional.
Sensibilizaram-me particularmente as referências feitas ao Major Luís Alberto de
Oliveira, valoroso militar, alto dirigente de organismos da sociedade civil e galardoado
desportista que, em Paris, venceu brilhantemente o campeonato mundial de espada,
em 1919. Distinguiu-se também como dedicado e competente vice-presidente da
Sociedade Histórica da Independência de Portugal, associação patriótica de cultura e
educação que visa a defesa da identidade e da independência nacional, sendo os seus
grandes objectivos a promoção do culto do amor pela Pátria, a defesa da integridade
do património, em especial a língua portuguesa, e a comemoração de grandes datas
nacionais, cabendo-lhe realizar em cada ano um vastíssimo programa de actividades
em correspondência com aqueles objectivos.
Pois, foi em Coruche que o Major Luís Alberto de Oliveira nasceu, em 1880, e
aqui viveu, deixando meritória obra feita. Na sua edição de Fevereiro, o Jornal de
Coruche divulgou uma separata reproduzida da revista “Independência”, de
Dezembro de 1957, que contém uma homenagem à memória daquele insigne por6
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tuguês que, em tempos conturbados da vida da Pátria, assistindo à queda de dois
regimes políticos e a uma guerra terrível que dilacerou a Europa, soube, com nobreza
de alma e exemplar sentido de dever, continuar, como soldado, a responder “Presente”!
Foi ele próprio, aliás, que disse, conforme relatou o Pe. Angelino Barreto no panegírico que lhe dedicou: “Sou duplamente soldado, soldado que se habituou a obedecer
desde a juventude à voz do dever. Soldado que se habituou em África e em França a
fazer prevalecer os direitos de soberania e independência do povo português. Soldado
nas fileiras que tiveram, têm e terão sempre por ideologia o maior bem dos homens e
por único lema esta palavra: Pátria”.
Tenho acompanhado os esforços de “O Jornal de Coruche” para que seja honrada a sua memória. Mal de nós se, por faccionismo político, ignorância, despeito ou má
fé, não soubermos entender no seu tempo o mérito daqueles que nos precederam e se
notabilizaram, pela acção, pela dádiva e pela palavra.
Foi, afinal, do esforço conjugado e persistente de muitos, ao longo de nove séculos
de História, que se foi fazendo Portugal. Daqueles cujos nomes são mais lembrados,
como agora se procedeu, mas também de todos os outros que, no campo, na fábrica,
no mar, na empresa, na guerra, nas academias e nos centros de decisão cívica e política puderam contribuir, anonimamente, para a edificação e para o prestígio de Portugal.
Sobretudo em tempos de maior pessimismo e descrença, de crise de identidade e
de negação ou inversão de valores, de insegurança nas opções, provocando, inevitavelmente tibiezas e tergiversações, nunca será demais recordar que foi por um acto de vontade e de fé que Portugal se fez. Somos povo, país e nação porque quisemos e conseguimos, no nosso percurso multissecular, ser nós próprios. Do rei fundador, no século XII (também foi no século XII que Coruche obteve o seu foral, em 1182), à integração na Comunidade Europeia e à subsequente adopção da moeda única europeia,
em 2002, foi um longo e imensamente acidentado percurso, muitas vezes desviado,
mas de novo retomado e continuado noutros moldes.
Antes de haver Portugal, um passado de milénios já deixara marcas profundas no
nosso território, datando as mais antigas do período do Jurássico Superior, como são
as pégadas de dinossauros. O homem deixou igualmente vestígios da sua presença: em
menires, dólmens, cromeleques, pinturas rupestres e depois nos castros, antigas aldeias
fortificadas. Lusitanos, romanos, suevos, visigodos e árabes estiveram no espaço territorial que é agora Portugal.
Para sermos Portugal, suportámos batalhas e enfrentámos ataques e ameaças, com
a determinação reforçada quando posta à prova a nossa capacidade de resistir. Virados
para o mar – e correspondendo ao seu forte apelo – levámos o abraço armilar a outros
mundos e a outros povos. Fundámos vilas e cidades, ligámos continentes, encurtámos
distâncias e arredondámos o mundo. Como diria o poeta, um “vento lusitano, sopro
humano, universal, enfunou a inquietação de Portugal”.
Sobrevivemos a invasões, traições e a drásticas mudanças de regime. Perdemos e
recuperámos a independência. Por imposição das circunstâncias e na hora julgada correcta, integrámo-nos na grande e velha Europa. Desenhámos o mapa do mundo e
7
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regressámos ao ponto de partida, para refazermos a soberania num contexto e forma
diferentes. Suturámos rasgos feitos no corpo e na alma e aceitámos novos desafios.
Fomos, apesar de todas as contingências e adversidades, prosseguindo o nosso devir
histórico e acreditámos, como povo, que era necessário continuar a cumprir Portugal,
no território, na diáspora, na língua, sempre inspirados na mensagem de antanho, que
Vieira, Pessoa, Torga, Agostinho da Silva e tantos outros, de entre os melhores de todos
nós, tão bem souberam identificar, para que “outra vez conquistássemos a distância –
do mar ou outra, mas que fosse nossa”.
Como disse um grande pensador Português, somos “um povo cujo papel histórico foi o de ser por essência o navegador, e que, oriundo de uma faina cosmopolita, teve
por missão abraçar a terra e pôr-se em contacto com todas as raças” e “fadados à sina
de transpor limites, tivemos um carácter universalista pela nossa acção no mundo físico: está na índole da nossa história que o tenhamos também no mundo moral”.
Asseverou-nos ainda que “só se é verdadeiramente português o que for como tal cidadão do mundo”.
Convém, contudo, lembrar que foi com o preço do sangue e da vida que tudo se
fez. Com lágrimas, dor e saudade, mas também com afecto, audácia e sonho. E, nas
horas mais difíceis, as vitórias alcançaram-se com renovada e redobrada confiança. A
esperança foi sempre a grande arma do nosso arsenal, a fé e o querer moveram montanhas e a língua permitiu e consolidou o convívio com outros povos e outras gentes.
Parafraseando Pessoa, não nos cansamos de dizer:
“..................................................................
Tanta foi a tormenta e a vontade!
restam-nos hoje, no silêncio hostil,
o mar universal e a saudade.
Mas a chama, que a vida em nós criou,
se ainda há vida ainda não é finda.
O frio morto em cinzas a ocultou:
mas a mão do vento pode erguê-la ainda”.
Ergâmo-la, então, Minhas Senhoras e Meus Senhores e Caros Amigos!
Ninguém ignora as dificuldades da hora presente. Num mundo cada vez mais
globalizado não são muitas as nossas opções próprias. Mas, entre um neoliberalismo
centrado em preocupações economicistas, comandadas pelo lucro, e marxismos serôdios ainda defendidos por quem julga estar na vanguarda da modernidade, ignorando
ou fingindo ignorar que a sua é ainda uma mensagem romântica do século XIX, há
certamente caminhos seguros que é preciso trilhar com lucidez, coragem e determinação, libertos de constrangimentos ideológicos partidários, para garantirmos um
futuro para Portugal.
Há que identificar com frontalidade os problemas que afectam o nosso presente,
lavar os olhos para ver e pôr fim a um país tolhido pela descrença, pela manipulação,
8
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pelo oportunismo, pela corrupção e pela demagogia, porque tudo isto destrói as perspectivas de felicidade.
De entre os males que mais nos afectam hoje, posso resumidamente referir:
1. O crescente desemprego, que pode ter atingido já os dois dígitos, dependendo
da forma de compilar e interpretar os dados estatísticos, situando-se numericamente
entre os 450 mil e os 600 mil, situação que é agravada pela falta de verdadeiros estímulos ao investimento, que uma assustadora voracidade fiscal desencoraja, tolhendo o
desenvolvimento. Ora, como é óbvio, sem investimento não há desenvolvimento e sem
desenvolvimento não há novos empregos e os que existem vão sendo ameaçados com
encerramentos ou deslocalizações de empresas e fábricas, criando-se uma instabilidade
crescente no seio das famílias. Vivi num mundo que ainda acompanho e visito frequentemente onde, para se promover o desenvolvimento, se reduz o mais possível a
carga fiscal. Aqui, faz-se precisamente o contrário, com o Estado a querer arrecadar o
máximo de cada empreendimento ou de cada transacção, limitando assim os investimentos e as transacções, em vez de promover a multiplicação desses investimentos e
dessas transacções, ganhando mais no fim e estimulando, ao mesmo tempo, o crescimento económico.
A máquina fiscal em Portugal chega obsessivamente a ser um monstro repressivo.
E, como tal, é a responsável por uma economia paralela que – pasme-se – pode representar já mais de 20% do PIB. E, quanto mais exercida de forma repressiva, mais longe
estará de impedir a fuga ao fisco.
Não acredito que o desenvolvimento de um país possa ser planificado e comandado por tecnocratas financeiros, desprovidos de visão macroeconómica e insensíveis
às grandes questões sociais.
2. Outro monstro é a Justiça, morosa, pesada, ineficaz e – passe o pleonasmo –
por isso mesmo injusta. Ouvimos constantemente expressa a vontade de reformar o sistema. Mas será que interesses corporativos instalados o vão permitir? É que sem justiça
não há Estado de Direito. Não vale a pena consagrá-lo na Constituição e fazer depender as regras do convívio social democrático do seu correcto funcionamento e deixar
que ela falhe. Qualquer um de nós pode juntar à “galeria de horrores” que é a Justiça
mais uma situação de horror que é do nosso conhecimento. Anima-nos, porém, um
pouco saber que há juízes e outros magistrados e advogados que, remando contra a
corrente, querem uma Justiça mais consentânea com a vida dos cidadãos e das sociedades modernas, que têm no bom funcionamento da máquina judicial e dos instrumentos jurídicos o seu verdadeiro e imprescindível sustentáculo.
3. Uma segurança social em risco de insustentabilidade, obrigando os governantes
a tomar medidas urgentes, mas talvez não suficientemente equacionadas nas suas consequências, destruindo projectos de futuro construídos por vezes ao longo duma vida.
A alteração súbita de regras no que respeita à aposentação e às pensões e a sua aplicação imediata, reduzindo drasticamente benefícios anteriormente consagrados, vem,
afinal, criar novas situações de instabilidade e alargar irremediavelmente o descontentamento. E este é a mãe da desarmonia social.
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É verdade que a sustentabilidade do sistema impunha a aplicação de remédios
rápidos, mas resta saber se os que foram escolhidos não foram apenas os mais fáceis de
tomar, numa altura em que continuam a ser permitidas acumulações de pensões e situações abusivas consolidadas ao longo dos anos em organismos cuja autonomia de
gestão permitiu decisões aberrantes neste domínio. Basta lembrar que o País que
menos riqueza produz é o que tem desigualdades sociais mais acentuadas em toda a
Europa Ocidental...
4. Quanto à Educação e à Saúde, os órgãos de comunicação dão-nos todos os dias
notícia de medidas e novas medidas que alteram aquelas outras medidas ainda há
pouco anunciadas ou mesmo já aprovadas. Não há novo Ministro ou Secretário de
Estado nestas áreas que não sinta a necessidade de todas as semanas anunciar inovações em sistemas que exigem estabilidade e coerência para poderem funcionar correctamente. E, ainda por cima, decidem sem um verdadeiro diálogo e envolvimento
dos parceiros sociais. Nota-se nestas, como em outras áreas governativas, uma intolerável sede de protagonismo, parecendo que os responsáveis ficam doentes quando não
aparecem todos os dias nos noticiários das televisões. Quem está acima deles em grau
de responsabilidade devia convidar cada um deles a tomar um chá (lá no Oriente todos
sabem como é importante o chá para serenar ânimos exaltados e para estimular a concórdia), a fazer uma pausa e a sentar-se diante das telas para que possam tomar consciência da figura ridícula que por vezes fazem nas suas intervenções televisivas. Toda
essa fogosidade exaltada é também sinal de falta de repouso. Se mandasse, mandá-los-ia, por isso, para casa.
Lembro que a Educação e a Saúde são áreas da maior relevância na acção política. Transcendem a vontade de governantes que passam e exigem um amplo consenso
nacional. Portugal, em termos percentuais, é dos países que mais têm investido na
Educação e os resultados, infelizmente, continuam a ser pouco animadores.
5. Uma visível crise de autoridade. Leis permissivas e a sua frouxa aplicação não
asseguram a defesa das liberdades que foram garantidas aos Portugueses. Quantas não
são as autoridades que aceitam os cargos e as responsabilidades e que apenas fazem de
conta que as exercem, demitindo-se dos seus deveres?
Ao fazer esta pergunta, vem-me à lembrança aquela bem elucidativa imagem
duma senhora idosa que vivia junto duma estrada sinuosa e mal traçada, com curvas
perigosas, e que já tinha visto vários acidentes mais ou menos no mesmo local.
Ninguém cuidou durante anos de corrigir os erros detectados e, apesar do mau piso,
os condutores circulavam a uma velocidade muitíssimo superior à permitida por lei (o
que é normal e generalizadíssimo nas estradas portuguesas), sabendo ser praticamente
inexistente qualquer fiscalização.
Quando se deu mais um acidente no local, a senhora idosa gritou para as câmaras
com toda a força dos seus pulmões: “Façam alguma coisa, seus bananas!”. Desgraçados
dos países que têm dirigentes “bananas”! Eles abundam, lamentavelmente, em
Portugal. Ciosos das suas mordomias, esquecem-se de perguntar o que fizeram ou
fazem para as merecerem ...
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Ligada a esta crise de autoridade, que é responsável pela indisciplina reinante, está
outro aspecto que se prende com o exercício da cidadania, que é o exemplo. Que país
se pretende construir quando um Ministro, Deputado ou outra alta autoridade entende
que está acima da lei e fica na maior das impunidades quando a infringe? Em muitos
países, o Ministro, os Deputados e um alto magistrado que foram apanhados em excesso de velocidade teriam, humilde e respeitosamente pedido desculpas e apresentado o
seu pedido de demissão. Em Portugal, o que aconteceu foi simplesmente a reafirmação
consentida da arrogância do poder.
6. 33 anos depois do 25 de Abril, com todas as promessas de tolerância e de liberdade, continuam os Portugueses divididos por razões menos ponderosas, por serem
deste ou daquele partido, por terem servido neste ou naquele regime, por terem estas
ou outras convicções. E as posições podem mesmo extremar-se. É, pois, da maior premência que as instituições políticas saibam restituir à sociedade civil um clima de respeito mútuo e restaurar a confiança dos Portugueses no futuro. Será, contudo, necessário um projecto mobilizador, sério coerente e consistente, apontado para o amanhã
de Portugal, com metas realistas mas ambiciosas e com um apelo irrecusável à participação. De todos! Onde está esse projecto merecedor da confiança, do empenhamento
e da entrega dos Portugueses?
7. Que perspectivas de futuro existem verdadeiramente para a nossa juventude?
Deixo apenas a pergunta. A resposta, conhecem-na todos, o que me dispensa de me
alongar em considerações e previsões.
Claro que fica muito por dizer. Também é evidente que é mais fácil falar do que
fazer. Ficam, porém, identificados aqui alguns dos males que nos afligem no presente.
Não há soluções milagrosas nem varinhas de condão para os debelar, mas é preciso
definir rumos, encontrar os caminhos e reforçar a vontade de os percorrermos juntos.
Estaremos condenados a ser uma pobre região periférica da Europa, cada vez
mais distanciados do nível de vida dos outros e com as ilusões cada vez mais frustradas,
se não soubermos conciliar a opção europeia que, por imperativo das circunstâncias,
fizemos, com aquela que é a nossa mais valia – a nossa presença no vasto mundo que
ajudámos a criar, e valorizar a nossa ligação à diáspora e ao universo de países e povos
cuja língua e raízes comuns nos uniram. E se não quisermos verdadeiramente identificar e não soubermos determinadamente apostar naqueles que são os nossos mais
valiosos recursos: o mar, o legado histórico, cultural e humano, o clima excepcional que
temos, uma língua falada por 200 milhões de pessoas e a capacidade de trabalho dos
Portugueses, tão bem comprovada lá fora e tão pouco estimulada cá dentro. É preciso
deixar de fazer de conta e assumir de vez a realidade e os desafios.
Com rasgo e imaginação, abertura e capacidade criadora, liderança e honestidade
de propósitos e nos comportamentos, mas também com realismo e conhecimento das
nossas limitações, podemos construir o Portugal do sec. XXI, um Portugal capaz de
abraçar as novas tecnologias e a mais avançada inovação e de marcar o seu lugar no
contexto da nações mais modernas, mas que não renegue os seus valores e saiba ser
coerente com a sua história de nove séculos.
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Um lúcido pedagogo do nosso tempo, perscrutando os caminhos de porvir, lembra-nos que “o novo milénio pode ter muitos conteúdos, pode realizar muitos e diversos valores, pode ter mais do que um e único sentido, pode desdobrar-se em numerosas
ou inúmeras direcções. É imperativo querer. É imperativo escolher. É imperativo navegar e não, fatalisticamente, boiar”. Podemos acrescentar que é, também, imperativo
acreditar. É preciso mesmo um projecto mobilizador e determinado da sociedade portuguesa que uma visão clara e a busca da excelência permitirão desenhar, e saber buscar no imenso património herdado inspiração para os desafios do futuro. Só lá
chegaremos, todavia, se soubermos sentir e assumir o que de mais profundo existe na
alma lusa – o orgulho de sermos Portugueses.
Por tudo isto, importa que saibamos ser dignos da perseverança, da firmeza e da
dádiva daqueles que ousaram lutar e puderam, desta feita, vencer e reafirmar, ao longo
de séculos, a independência de Portugal. Saibamos merecer a memória dos seus feitos
e o exemplo da sua dignidade. É isso que nos permite plantar um futuro de esperança.
É que, afinal, apesar das deficiências à vista de todos, temos coisas muito boas no
nosso país. A melhor é mesmo Portugal!
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A saga da Constituição Europeia

A Europa é um grande sucesso político-social. Nascida dos horrores da segunda
guerra mundial, o pior conflito de sempre, conseguiu rapidamente recuperar dos escombros, que unificaram as vítimas, e afirmar-se como uma potência central dos nossos dias.
Foi no meio do desastre que surgiu a solidariedade e começou o caminho.
Hoje esse caminho está em perigo precisamente por causa do sucesso anterior. A
complacência e arrogância dos líderes, que já não se lembram dos escombros e cujos
êxitos convenceram da infalibilidade, estão a pôr em risco os avanços alcançados.
1. O sucesso da Europa
A aventura comunitária é uma excepção histórica. Nunca os povos da Europa
foram unidos, a não ser à força. Além disso, nunca existiu um exemplo histórico, aqui
ou em qualquer lugar, em que países independente partilhassem voluntariamente a sua
soberania na busca de uma via comum.
O instrumento utilizado pelos pais da Europa para lançar esse projecto foi a economia. Perante a miséria da guerra, a abertura de fronteiras e a concertação de políticas produtivas levou a um rápido crescimento. O resultado foi excelente. A Comunidade Económica Europeia constituiu um grande sucesso dos últimos 50 anos e criou
uma dinâmica extraordinária.
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A prova mais acabada deste facto é que todos os povos do mundo o querem copiar,
uns aderindo pessoalmente à União, que já tem mais do quádruplo dos membros iniciais, outros criando os seus clubes nacionais. Deve dizer-se, porém, que nenhuma
dessas tentativas externas conseguiu até hoje reproduzir o êxito da Europa. A União
Europeia continua a ser o único caso de cooperação real da História. Mas a admiração
que provoca mostra a sua influência.
Ultimamente, porém, esse sucesso gerou ambições perigosas. Cada vez mais a
Europa está a enveredar por novos campos, onde o acordo é muito menor que nos
temas económicos. Para o Leste recém-entrado, a União continua a ser o paraíso de
riqueza e a solução dos seus problemas. Neles se vive uma recordação do que foi o
encanto inicial da UE. Entretanto os velhos países-membros estão perdidos. Sentem-se
ricos, o desemprego mancha a bandeira social e sofrem de uma grave crise civilizacional. Assim, por debaixo do sucesso, está cada vez mais a ver-se a presença dos três níveis
de problemas europeus, todos ligados a dificuldades na identidade comum.
2. O drama da Europa
O primeiro é uma acentuada decadência populacional. A taxa média de fertilidade na União Monetária caiu para menos de 1,5 filhos por mulher, muito abaixo do
nível de reposição das gerações. A taxa de casamentos é quase metade da de 1970,
enquanto a de divórcios subiu para mais do triplo. Estes valores referem-se, não a
europeus, mas aos residentes na Europa. Se fossem retirados os imigrantes, que são
quem mais casa e mais filhos tem, seriam muito piores.
Quais as consequências desta catástrofe demográfica? Naturalmente, a falência da
segurança social, envelhecimento da população, dificuldades na integração dos imigrantes, perda de dinamismo face às outras regiões do mundo que, em boa parte, causa
o desemprego e os problemas na produtividade. A decadência familiar também motiva muito do crime, droga, depressão, suicídio.
Quais as causas desta calamidade geracional? Evidentemente, uma falta de atenção, e até franca hostilidade, face à família. A família é precisamente o elemento central na atitude dos EUA, do mundo árabe e, em geral, de todo o mundo. Todo o
mundo menos a Europa, onde quem defender a “família tradicional” e o casamento é
motivo de ridículo e acusado de tonto e reaccionário. Porque os temas da moda, os
sinais da modernidade são o aborto, eutanásia, homossexualidade e divórcio.
Isto leva-nos ao segundo problema, a desorientação cultural. A cultura europeia é
altamente fragmentada. Depois do “Renascimento”, que repudiou a sua identidade
em nome de um mito de regresso de velhas matrizes, e da “Reforma”, um violentíssimo confronto de valores fundamentais, caiu-se na recusa de ambos os campos em confronto pelo “Iluminismo”, também ele um novo renascimento. A cultura europeia é,
desde sempre, aquela que mais se repudiou a si mesma. Não admira que não encontre
hoje uma identidade.
Finalmente, num tempo paradoxal onde se vive a globalização da economia e do
terrorismo, a Europa é a campeã da ambiguidade diplomática. Aliada dos EUA, é tam14
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bém a sua principal crítica. Próximo das piores zonas de conflito do mundo, não sabe
bem quem apoiar.
Velha, rica e decadente, vive no seu interior os dramas que dividem o mundo. Não
é preciso a Turquia entrar, para a Europa ter países muçulmanos. A França e o Reino
Unido já o são. Os que para cá vêm viver trazem os seus valores e complicam cada vez
mais o mosaico. A Europa não consegue formular os tão citados “valores europeus”,
quanto mais garantir que sejam seguidos.
Os temas da moda europeia parecem-se perigosamente com os sinais de decadência civilizacional. Foi assim na queda do Império Romano, onde também os tradicionais valores familiares pareciam tolices obsoletas e maçadoras, pois o que era excitante e divertido era o adultério e o deboche, numa sociedade que se abandonava ao
hedonismo. Também então os aliados mudavam todos os meses
3. O processo da Constituição
Por todas estas razões a Europa ainda não conseguiu saber muito bem aquilo que
é. Correndo atrás de si mesma, foge continuamente sem parar de evoluir, crescer, mudar, transformar-se. A quantidade de tratados, actos, declarações que a dizem definir e
regular é impressionante. Isto poderia ser um sinal de dinamismo e evolução. De facto
revela-se uma fraqueza e confusão. O projecto europeu tem imensas potencialidades
que, infelizmente, são em grande medida eliminadas pela péssima liderança política
que o orienta.
A 7 de Fevereiro de 1992 foi assinado com solenidade em Maastricht o “Tratado
da União Europeia” que, entrando em vigor em 1 de Novembro de 1993 criou a partir da antiga CEE a nova e ambiciosa entidade do seu título. A Europa era, ao menos
no nome, já uma União.
Mas, ainda a tinta não estava bem seca e já se começava a preparar um novo acordo, porque o próprio Tratado dizia que era preciso rever-se a si mesmo. Esta revisão
viria a ser o Tratado de Amsterdão, assinado a 2 de Outubro de 1997 e vigorando
desde 1 de Maio de 1999.
Podia-se pensar que com estes dois textos pomposos as coisas estavam seguras, mas
elas foram apenas o pretexto para um terceiro tratado em menos de dez anos, o Tratado de Nice, que foi assinado em 26 de Fevereiro de 2001 e entrou em vigor a 1 de
Fevereiro de 2003. Este estabelecia as condições para a União funcionar com o enorme
alargamento que se viria a verificar a 1 de Maio de 2004.
Só que este último tratado foi ainda menos “definitivo” que qualquer dos anteriores, porque se admitiu, antes mesmo que fosse aceite, que apenas abria o caminho para
uma grande reforma futura. Apensa ao seu texto havia logo uma “Declaração respeitante ao futuro da União” que definia já os passos de reforma que se seguiriam.
Assim, quando ainda o Tratado de Nice não estava operacional, reunia pela primeira vez a 22 de Fevereiro de 2002 a Convenção Europeia com o propósito de apresentar propostas para a reforma institucional da União. Encerrou os seus trabalhos em
apoteose a 8 de Julho de 2003 apresentando um projecto final de documento. Foi assim
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que o “Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa” foi assinado em 29
de Outubro de 2004 por todos os líderes da União.
Surpreendentemente, para quem seguiu esta história atribulada, a Constituição
pretendia ser definitiva. Nos últimos anos as reformas seguiam-se a ritmo alucinante
mas, desta vez, dizia-se ter finalmente chegado a um acordo que definia o funcionamento final da União. Os líderes começavam a acreditar na sua própria retórica.
Seguia-se o processo de ratificação nacional para que o texto entrasse em vigor antes
de 1 de Novembro de 2006, como estava estabelecido.
Toda a gente sabia que essa ratificação iria ser dificil, mas não se esperava o fim
inglório a que estava votada. A 29 de Maio de 2005 o referendo francês disse “não” à
Constituição proposta com 55% de votos expressos e uma abstenção de 31%. Logo no
dia 1 de Junho seguinte a Holanda rejeitava o mesmo texto por 61,5% e uma abstenção
de 36,7%. Com a recusa destes dois membros fundadores da CEE, a Constituição morreu nesse Verão.
4. A origem do fiasco
Porque razão isto aconteceu? A maior parte dos analistas apontou pequenos
promenores e contratempos, procurando esconder a razão de fundo.
A causa imediata da Constituição é, como se sabe, o alargamento de 2004, com a
entrada de 10 países do leste europeu. Este foi o maior alargamento em termos de
população, acrescentado 76 milhões de pessoas, 20% do total (embora percentualmente
o alargamente de 1972 tivesse sido maior). Foi também o maior alargamento em termos de produto, quase 5% do total (embora o salto percentual de 1972 e de 1986 fossem maiores). É também a maior queda de todas no nível médio de vida da Europa
(que desceu em todos os alargamentos, excepto em 1994). O significado da mudança
dificilmente pode ser empolado.
Além disso, este alargamento é a consagração do fim da “guerra fria”, com a entrada de países de Leste e até da ex URSS. Terminava finalmente a estrutura pós-1945.
Mas isso faz lembrar duas coisas: primeiro, que a União Europeia é, também ela, um
produto da “guerra fria”, e o fim dela tem criado graves tensões em todas as instituições mundiais dessa época (ONU, NATO, etc). Segundo, que ainda não está claro o
novo quadro no mundo pós-guerra fria. O período de sonho do “fim da História” e do
consenso mundial acabou a 11 de Setembro de 2001. A actual situação de um inimigo
invisível e os EUA a criarem guerras quentes para o combater não é sustentável.
Por tudo isto a Europa confrontava-se com problemas graves. Gerir uma União a
25, e depois 27 países soberanos, muito diferentes num mundo em grande transformação nunca seria simples. Mas, em vez de abordar esse problema prático, decidiu criar
um problema muito maior. Conceber uma Convenção, onde os participantes se sentiam
como os gregos antigos ou os constituintes americanos, para criar um texto definitivo
e sublime, tornava a Europa o próprio problema em análise.
Uma Constituição significa a definição de valores partihados. Mas a Europa dos
27 num mundo turbulento quase não tem valores partilhados. De facto, a Europa vive
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uma terrível crise de identidade. As Constituições fazem-se para afirmar uma personalidade conquistada. Quando ainda se aspira a uma identidade inexistente, o instrumento acaba por funcionar mal. A União Europeia está a tentar fingir que tem uma
identidade que não inventou.
Os nossos líderes, com este projecto, deixavam se olhar para as dificuldades para
se tornarem eles mesmos na dificuldade.
5. A emenda do soneto
Como era inevitável, o projecto de Constituição constituiu um exercício de compromisso entre posições incompatíveis, que vão desde os “federalistas” aos “eurocépticos”. Isso quer dizer que o texto se tornou incompreensível e depende da interpretação.
Afinal, foi sempre assim desde o princípio. No papel, a Europa nunca funciona, devido à complexidade das posições. Mas sempre houve a boa vontade e o empenhamento para haver compromissos e se avançar.
Aqui surge a outra novidade, porque essa antiga boa vontade parece começar a
escassear, ao mesmo tempo que a ambição e arrogância dos burocratas aumenta. O
interesse nacional sobrepõe-se ao empenho comunitário. Aliás, com 27 países outra
coisa não seria de esperar.
Mas uma tolice nunca vem só. Pensando repetir as antigas negociações que foram
empurrando a integração ao longo de décadas, os líderes da União Europeia planeiam
agora um enorme embuste: a aprovação da famigerada Constituição, a mesma que foi
chumbada há dois anos. Para isso limita-se a fazer cedências de cosmética e, sobretudo, a conceber uma linha de argumentação que evite os referendos nacionais. Trata-se
de uma aldrabice tão grande e evidente que é difícil acreditar que alguém no seu juízo
a tente nesta era da informação.
Será pedido às populações europeias nos próximos meses que acreditem em várias
contradições. Primeiro que este tratado é novo e diferente do anterior, mas faz exactamente o mesmo. Depois que se trata de um texto curto e reduzido, embora demasiado grande para ser lido. Além disso que é indispensável e decisivo na vida da Comunidade, exigindo-se a sua aprovação rápida, mas tão ligeiro e pouco importante que se
torna inútil a consulta popular. Não será preciso perguntar, visto toda a gente o apoiar,
embora quando se perguntou a resposta fosse negativa. Finalmente todos devem
acreditar que ele consagra os princípios de uma Europa democrática, governada pela
vontade popular e respeitadora das diversidades nacionais, embora este mesmo processo seja prova do oposto.
Quem apontar estas contradições é acusado de anti-europeísta, mas são elas próprias os argumentos preciosos para os verdadeiros anti-europeístas, que aí vêem a perversidade da integração. Deste modo os líderes europeus transformam-se nos maiores
inimigos daquilo mesmo que pretendem promover. A Europa abandona os seus princípios fundamentais precisamente no momento em que os proclama.
Por coincidência, quem dirigirá a fase final do processo é precisamente o país cuja
liderança está ligada a dois dos maiores embustes europeus. No primeiro semestre de
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1992 a presidência portuguesa fez assinar a primeira reforma da Política Agrícola
Comum, a qual é a principal candidata ao título de maior roubo, desperdício e distorção da CEE. A reforma de 1992 melhorou aspectos pontuais mas contribuiu para perpetuar a infâmia. Depois, no primeiro semestre de 2000, cá foi assinada a mais patética declaração de incapacidade e menoridade da Europa. A “Estratégia de Lisboa”
marcou as linhas de orientação da década, a que ninguém ligou, e manifestou à evidência as nossas fraquezas e dependências. Agora, a terceira presidência lusa tem de conduzir a suprema impostura constitucional.
Um disparate deste calibre só é possível em circunstâncias bizarras. E essas não faltam à União. O ponto de partida é a supina desconfiança mútua entre dirigentes e
cidadãos que se foi desenvolvendo precisamente ao longo deste processo constitucional.
Os líderes e funcionários da Comunidade, que têm puxado este processo de integração
desde o início, desprezam as populações como ignorantes, chauvinistas e antiquadas.
Pelo seu lado, os eleitores há muito deixaram de entender este estranho aglomerado de
27 países, preso numa incompreensível teia de regulamentos. Está completo o cenário
para um desastre democrático.
O desastre aconteceu: os burocratas conceberam um texto pomposo e absurdo,
que os cidadãos chumbaram e agora os burocratas, revendo-o, insistem que o melhor
é o chumbado. A União tem uma longa experiência destas piruetas legais. Há documentos que vigoram numa realidade oposta ao articulado (como o Pacto de Estabilidade), proclamações bombásticas sem substância (Estratégia de Lisboa) e até já foram
aprovados textos depois de recusados em referendo (o Tratado de Maastricht na Dinamarca). A construção europeia constitui um incrível amontoado de negociações tortuosas, eufemismos enganadores, cedências comprometedoras, mas até hoje pudicamente
encobertas. Desta vez o nervosismo fez perder a vergonha.
A UE tem 27 países, 23 línguas oficiais, 3 alfabetos e fronteiras da Rússia ao Brasil
(na Guiana Francesa). Esta Babel de povos só funcionaria na humildade e pragmatismo do equilíbrio. Os líderes insistem na arrogância do sonho unitário, enquanto os problemas reais – decadência demográfica, desorientação cultural, ambiguidade diplomática – se agravam no mundo global. Depois lamentam a perda de credibilidade das
instituições comunitárias.
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A Corrupção
Uma das ameaças que mais contribui para pôr em causa a estabilidade e a coesão
das sociedades é, certamente, o nível de corrupção de um país, muitas vezes generalizada, engendrada ou aproveitada pela actividade do crime organizado internacional.
Para além de corromperem elementos das forças anti-crime ou da administração
pública de médio e baixo nível, os criminosos, procuram corromper políticos e altos
funcionários por razões óbvias.
Procuram conseguir protecção de alto nível para si e para as suas actividades ou
obter informação interna sobre as investigações judiciárias a nível nacional. São igualmente motivações, a obtenção de informação, classificada como secreta ou confidencial, sobre as intenções e propensões dos governos a propósito de legislação e orientação económica, fiscal ou anti-crime que possa vir a afectar os seus interesses.
Países em que o Estado controle directamente as companhias de produção e distribuição de energia ou os principais grupos financeiros, são particularmente vulneráveis
à corrupção de alto nível. Altos funcionários que detenham autoridade para decidir
sobre a atribuição de subsídios ou que tenham capacidade para isentar, relevar ou perdoar coimas e taxas são igualmente alvos preferenciais do crime organizado. O mesmo
acontece com quem influencia ou intervém nos processos de decisão sobre grandes
contractos estatais ou processos de privatização.
Mas algumas vezes, essa gente também tem os seus próprios interesses quando
toma a iniciativa de procurar ou aceitar uma aliança com os criminosos. As razões por
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que o fazem podem ir desde o tentar evitar as pressões ou as represálias quando aqueles pretendem favores até tirar proveito, para benefício próprio, da autoridade ou poder
que detêm não hesitando em recorrer, para isso, a actividades ilegais ou ilícitas.
A ambição desmedida pode levar alguns indivíduos, em posição para decidir ou
influenciar as operações ou investigações judiciárias, a pedir comissões ou subornos
para bloquear ou aliviar a interferência estatal nos negócios dos grupos criminosos.
Usando a sua posição pública ou a potencial capacidade de influência procuram tirar
dividendos disso, promovendo decisões a favor do crime organizado com que se relacionam.
Nalgumas sociedades e nalguns meios, o tráfico de influências tornou-se numa das
actividades mais lucrativas permitindo o aparecimento surpreendente de fortunas que,
noutras condições, demorariam gerações a ser criadas. Da mesma forma, políticos e
empresários sem escrúpulos não se inibem de procurar as organizações criminosas a
fim de conseguir informações que lhes permitam desacreditar rivais políticos ou económicos ou, tão somente, garantir o financiamento secreto das suas campanhas políticas.
Em acréscimo a minar a legitimidade e o desempenho de um governo ou das instituições públicas, a corrupção, muitas vezes associada ao nepotismo, altera significativamente a distribuição dos talentos e da igualdade de oportunidades no seio da sociedade.
Provoca dificuldades na angariação da receita fiscal, uma vez que os contribuintes
têm a percepção de que as decisões económicas e fiscais fundamentais são baseadas
mais nos interesses dos grupos com capacidade para influenciar os sectores chaves da
Administração do que nos reais interesses do País. Dissolve gradualmente as referências
morais e cívicas retirando consistência à ética estruturante da sociedade a qual, sem
reacção, tenderá irreversivelmente a colapsar.
No nosso país, também se tornam cada vez mais evidentes as abstrusas ligações
entre altos responsáveis do Estado e alguns lobbies capazes de movimentar grandes
quantidades de dinheiro como o são a construção civil, os fabricantes e distribuidores
de medicamentos, os negociantes de armamento, o mundo do desporto profissional,
algumas enigmáticas e pseudo-filantrópicas sociedades e Fundações, etc.
As relações entre estes grupos evoluem geralmente em espiral, aumentando o seu
Poder potencial através da simples regra do coça as minhas costas que eu coçarei as
tuas. E, amiúde, quer o mundo do espectáculo quer o da comunicação social, muitas
vezes propriedade sua, ou sob o seu controlo, são usados para denunciar ou para esconder, para desgastar ou promover, para condenar ou incensar os adversários ou os membros afectos ao círculo, respectivamente.
De uma forma geral, a corrupção enfraquece as instituições chegando mesmo,
quando endémica, a afectar a Identidade Nacional de um Povo. Estabelece a dúvida,
esbate e relativiza as referências morais, fomentando uma sociedade permissiva e laxista que, por apatia ou vergonha intrínseca, tende a esquecer a consistência dos seus valores colectivos.
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Empresário

Assim vai a credibilidade
na democracia
Diz o povo “Quanto mais se fala, menos se acerta”. E é bem verdade!
Também se diz, que alguém Disse “Um povo culto é ingovernável”.
(…) e dizem-se muito mais coisas, coisas que não seria de esperar serem ditas por
quem as diz.
Ou o que se tem dito, proferido por essas mesmas pessoas, é dito por dizer ou para
nos entreter; ou porque o que dizem, não o é com convicção, mas para nos convencerem ou ficarem convencidos que nos convenceram.
Dito isto, pouco mais tenho a dizer. Prefiro ouvir quem sabe o que diz, que são
tantos, e tão cultos, que tornaram o povo ingovernável.
Feita a apresentação de quem sabe o que diz, pergunto-me, quem eles são?
Uns negam sondagens; outros invertem resultados; outros não viram, não viveram, mas afirmam com a certeza do saber; outros há, que investem a fundo perdido;
outros são pagos para dizer, e muitos outros, donos do conhecimento, dizem o que não
deviam dizer, porque a plateia é culta e já ninguém compra àquele preço.
Então o que fazer?
Continuar a ouvir ou começar a dizer? E o que deve ser dito? Repetir o que tem
sido dito ou lembrar o que já foi Dito por quem sabia o que Disse?
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Bom, mas quem de facto são eles, os que hoje dizem? Estarão sufocados por algum
trauma? Comprometidos com a consciência? Merecem-nos crédito? E porque dizem?
E nós, os ingovernáveis, que somos o povo culto, ainda não percebemos que nós,
detentores da cultura, não precisamos de ouvir mais o que eles nos dizem? Então o que
fazer?
Deixá-los dizer, mas de forma que o que digam, o digam uns aos outros, porque
nós que somos o povo, não sabemos quem eles são, e porque nós, o povo, um dia, quando soubermos a força que temos, começaremos a dizer e de certo os poremos a mexer.
Que saudade eu tenho de ouvir Dizer a quem sabia Dizer!
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Partido único

Quantas vezes, por quantos, é alimentada a ideia de que Portugal, foi governado
durante o período do Estado Novo – apenas para o denegrir – por um regime autoritário, fascista e de partido único?
Pois é-me difícil quantificar, mas todos sabemos, que por todas as tendências partidárias, são injectadas tais ideias, umas por se sentirem elas próprias fora de um possível contexto, do qual nunca seriam parte, por desnecessárias, outras, por cinismo,
sedentas de um dia poderem vir a instalar-se, libertas do confronto das “democráticas”
oposições.
Estas, de comportamento igualmente inútil, e incoerente, revelam-se como as primeiras, inequivocamente, de tendência doutrinária semelhante: De oposição à Nação,
e ao seu desenvolvimento financeiro, económico e social.
Já no campo político, estão de parabéns. É disso que se ocupam, e é por isso que
a nossa Pátria enferma da justiça a que alguns de nós temos direito. Refiro-me à tal
mole, a que se decidiu chamar de Cidadãos. E aqui, estamos nós, perante uma certeza. Se os políticos governam (deveria ser assim) para o bem-estar dos cidadãos, então
os cidadãos não são políticos, como os políticos não são cidadãos.
Mas como não somos cegos, nem facciosos, a verdade impõe-se. E se é verdade
que o regime que vigorou naquele período foi autoritário, já não é verdade que tenha
sido fascista ou de partido único.
Sobre “fascismo”, penso que é assunto gasto e sobejamente esclarecido. Já sobre
“partido único”, poderá existir alguma confusão, pelo facto de se atribuir tal finalidade ao Órgão de Propaganda do Regime, que foi a União Nacional.
Como é do conhecimento de muitos, e disso podem fazer fé, alguns, a Câmara dos
Deputados, era composta por várias tendências políticas, que faziam ouvir os seus
ideais e reclamações, fossem elas de esquerda, do centro ou da direita, pelo facto de
haver um único interesse para a Nação: aproveitar da discussão, o que fosse mais útil
para o seu desenvolvimento.
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Após o golpe de estado, em 25 de Abril de 1974, aqueles grupos, por via de interesses vários, passaram a designar-se por partidos. Agora sim! É a partir deste momento, que se começa a equacionar a questão dos partidos únicos.
O golpe militar divide o país, o oportunismo instala-se, a luta pelo poder consome
toda a riqueza disponível, as crises sucedem-se, partidos de quadrantes ideológicos nem
sempre compatíveis colidem-se… e retalhou-se até onde a ambição tornou possível a
ânsia pelo poder, uma Nação, que, penso, ainda hoje se chama Portugal.
Entretanto, e é do domínio geral, o desgaste provocado pela luta política, foi reduzindo muitos daqueles partidos sem representatividade, levando uns e outros a saltar
de partido em partido, fazendo desaparecer muitos deles, e afunilando e estrangulando o tal bem precioso da democracia: o partidarismo! Mas acima dos interesses colectivos, estão os interesses pessoais, e estes são os que movem a actuação política.
É de consenso generalizado – e por isso as coligações – que quanto mais reduzidas sejam as vozes discordantes, mais facilmente se impõe a vontade. E se uns partidos
vão desistindo, outros vão ficando cada vez mais fortes, ainda que nas suas hostes
incluam gente que outrora acreditou no inverso daquilo que passa a defender. E as coligações iam tornando vários partidos em grupos “únicos”, ou seja, grupos de partidos
associados. E lá se ia caminhando…
Mais recentemente, os partidos estão praticamente reduzidos aos que têm acento
na Assembleia da República. E ainda assim, com a bipolarização da vida política, a
oposição faz-se ouvir (raramente), pelo segundo partido mais votado, cuja intervenção
é institucional, por termos hoje, um governo apoiado por um partido de maioria absoluta.
Chegamos ao momento, em que é visível uma das contradições da democracia,
quando é dela, a bandeira do multipartidarismo e do parlamentarismo. E porquê?
Porque a propósito de grandes decisões que irão hipotecar o futuro do país, o segundo
partido, oferece os seus préstimos para um acordo a dois… que é rejeitado.
Obviamente, quando se está em maioria absoluta, é-se rei absoluto! Logo… não
sendo a nossa sociedade gerida por um regime de partido único, a grande verdade, é
que está a sê-lo por um único partido. Não é isto, o mesmo? E, se, como tem demonstrado a História recente, a impotência, a falta de imaginação e capacidade da oposição, fizer deslocar os seus associados para o centro do poder?
Vamos esperar para ver!
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A inutilidade do voto
Apesar de tudo o que se pôde ver desde que Portugal assumiu a liderança da União
Europeia, nunca realmente imaginei que José Sócrates, ao final de tudo, não cumprisse o seu compromisso eleitoral e de Governo, que era o de realizar o referendo sobre o
tratado que foi elaborado e aprovado.
Só que esta decisão de ratificar o Tratado de Lisboa por via parlamentar também
veio mostrar a total falta de alternativa política a este Governo por parte do PSD, porque também este partido, e ainda mais cedo que o partido que suporta este Governo,
deu o seu dito por não dito. Por aqui se mostrou esta realidade simples, que de há muito
se foi cimentando no espírito da generalidade das pessoas: deixou de se poder acreditar na palavra dos políticos, porque mesmo nas matérias mais essenciais, como as que
se prendem com perdas de soberania, os cidadãos não são respeitados pelos políticos
que têm vindo a eleger.
Poderá o meu caro leitor não saber, ou não se recordar já, de certa passagem de
um histórico discurso de Salazar no Palácio da Bolsa, no Porto, corria o mês de Janeiro
de 1949. Ali se puderam ouvir do velho político sensivelmente estas palavras: “com os
partidos políticos voltaríamos a ver os seus dirigentes a decidir, com os seus homólogos
estrangeiros, o futuro do País à revelia da população portuguesa”. Precisamente o que
acabou agora de passar-se.
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De há muito se percebeu que os políticos europeus haviam já decidido, de um
modo informal, que não deveriam ocorrer referendos, de molde a evitar a possibilidade de vir o tratado a ser, mais uma vez, reprovado pelas populações eleitoras.
E isto porque um referendo permitiria um debate aberto e farto de ideias, por
onde seria sempre perceptível que este Tratado de Lisboa, de facto o mesmo que foi
anteriormente reprovado, traria gravíssimas consequências sociais para a generalidade
dos europeus.
A prova de que o compromisso de não realizar o referendo existia já e foi feito à
revelia da vontade dos europeus, é a que se materializou nas recentes declarações do
actual líder da União Europeia, também líder da Eslovénia. Ou seja, e tantas décadas
depois: o velho Salazar, afinal, tinha razão. É pena, mas é a realidade.
Em todo o caso, tudo isto só foi possível porque os portugueses pouco ou nada
ligam à vida política. Infelizmente, lá vão mantendo no poder quem lhes vai paulatinamente destruindo a segurança na vida, no lugar de se determinarem a operar mudanças na área do poder. Lá diz o velho ditado: só não mudam os burros...
Saibamos manter um pouco de esperança, no sentido de que os portugueses se
recusem a manter no poder, ou a permitir que a ele cheguem, os que conduziram o
País ao estado em que se encontra, e para onde agora irá caminhar com o tristemente
célebre Tratado de Lisboa. Só nos resta a esperança de ver os portugueses mudarem
um mau e velho rumo político.
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Credor do meu respeito
Pedro Santana Lopes, porque possuidor de alguma honestidade intrínseca, pese o ter atesourado sucessos em vários cargos que desempenhou, só e porque também acumulou namoradas bonitas, capazes de
causar inveja a muitos dos mal casados ou frustrados deste país, tem
aguentado estoicamente o papel em que o puseram de bombo da festa.
Este país é ingrato, e, não raro castiga quem devia premiar. A inveja, desgraçadamente campeia por ai como epidemia insidiosa. Santana Lopes, teve sempre a coragem na vida de evidenciar qualidades e assumir defeitos, o que é evidente a mediocridade não lhe perdoa.
Quando um tal “Durão” traiu Vitorino e se deslocou a Bruxelas supostamente para
defender a continuidade deste último na Comissão Europeia, e, o que fez na verdade foi
tratar do seu tachinho (ou tachão!) como presidente da mesma, o “Pedrocas” aguentou o
barco e sem que lhe passasse pela cabeça achou-se primeiro procere da nação.
Primeiro-ministro dum governo que não havia escolhido, timoneiro de rumos
alheios, e incapaz de prejudicar em consciência os interesses do povo que respeita, viu-se confrontado com a má vontade dos poderosos empresários deste país que encostaram Jorge Sampaio à parede (e que pena tenho de aqui lhe verberar o mais infeliz dos
desempenhos enquanto presidente da república, que também é aficionado, e … devemos-lhe a legalização do que acontece em Barrancos) e obrigaram à sua demissão, que
deu passo a um governo socialista capaz de tal cegueira que põe em prática políticas
que fariam corar qualquer governo de extrema direita. Basta…!
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Deve Sampaio, por ter obrigado Santana Lopes a demitir-se, considerar-se responsável de como neste momento se conjugam neste país os verbos fechar, enganar, até
ultrajar, e outros quejandos terminados em “ar”. Que de facto, se atentarmos na nossa
realidade, só o vento é na verdade livre neste desgraçado País à beira mar plantado, tão
bonito, que os Deuses acharam presto era bonito demais e para compensarem o resto
do mundo também criaram os portugueses, não pensando sequer que entre os mesmos
também criavam os políticos.
Ora, entre os políticos e com a consciência de que o país se transformou numa
vacaria em que qual vacas abusadas, temos a estrita obrigação de nos deixarmos ordenhar o menos possível, cumpre-nos respeitar os que se manifestam de acordo com a
nossa cultura e servem os interesses do povo que é suposto servirem.
Pedro Santana Lopes, estranha excepção, com uma única comparação neste país,
continua a não ser rico, apesar de ter sido Presidente de Câmaras, Secretário de Estado,
presidente de grande partido e até, como já referimos, Primeiro-ministro, quer queiram
ou não que factos veros se não apagam dos curriculum.
No que me refere, não me canso de louvar a isenção e equidade com que respeitou o sentir aficionado da Nação, sendo que no seu consulado, enquanto responsável
pela cultura nos deixou fruir as corridas picadas que as empresas entenderam montar,
soube condecorar toureiros e sobretudo soube também, pesem as responsabilidades
honrar a festa de toiros com a sua presença, sempre que o pôde fazer. Explicadas algumas das razões porque já o respeitava, vamos lá à matéria que o torna meu credor.
Neste país, em que o abuso do politicamente correcto começa a tocar as raias do
despudor, Pedro Santana Lopes, deixou explicado que há evidência qual a razão porque tenho por ele empatia que baste. Convidado vedeta da Sic Noticias (26/9/2007)
para comentar a vergonha do diz que disse sobre as eleições directas no seu PPD/PSD,
e tendo até opinião cordata e ajuizada a expandir, viu-se interrompido por Ana
Lourenço (a culpa foi com toda a certeza das ordens do auricular, que a jornalista é até
do melhor que por ai anda) para que se mostrasse a chegada a Lisboa do Mourinho.
Não tenho nada contra José Mourinho, setubalense que respeito, como respeito
quem quer que seja que por mérito próprio se distinga com o que faz. Mas convenhamos que apesar do dinheiro que gera o futebol, os seus agentes são coisa de somenos
no nosso tecido social, quer queiram quer não, que malgrado a expansão do negócio que
para ai querem confundir com desporto, sendo como é coisa da mentalidade anglo-saxónica nada tem que ver com a nossa mentalidade mediterrânica, bem habituada ao respeito pelos cultos solares e pelos cultos telúricos, com tudo o que isto implica.
Santana Lopes, com toda a justiça passou-se, e, com a franqueza dos justos disse
que não estava para tanto, que estava ali com prejuízo pessoal e para tratar de assuntos sérios, e, acabou com o desrespeito e com a conversa. Foi de Homem!!!
Neste País que a cada passo nos pretende politicamente castrar, quiçá pelo nível de
baixos políticos que Santana Lopes se propunha vituperar, é bom saber que ainda existem neste país alguns que têm os “ditos” no sítio.
Por mais inócua que aos mentecaptos pareça a atitude, aos meus olhos e sentires,
transformou-o num credor.
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Portugal! O país mais rico do mundo

Condenados que estamos a compartir o espaço da “ibéria”, “hispânia” em mapas
primeiros, o que se calhar por estupidez insistimos em escamotear, é importante que
apertemos as mãos ao invés de virar as costas.
Calhando, se atentarmos nisto, e por assim ser olharmos com atenção o que os
nossos vizinhos fazem com o seu espaço, choramos de vergonha. Qualquer bocadinho
de “história” do lado de lá, tem sido objecto de arquitectura paisagística, elaborado
estudo de engenharia de luz, e, um qualquer nada, de repente, surge-nos transformado em qualquer coisa, que recorda o passado, honra o presente e perspectiva o futuro.
Como diria Nelson de Barros no seu prefácio aos “Bonecos” de Stuart, este, com
dosi traços de nada e uma pincelada de água clara, fazia-nos com seus desenhos imaginar uns braços de mulher envoltos em “toaille” ou “organdi”.
De facto, os nossos vizinhos têm sabido fazer do nada algo grandioso. É certo que
não carecem de nada monumental, ricos que são em castelos e catedrais e “cascos”
históricos de fazer inveja ao mundo (que não a Portugal, que na dimensão se equivale),
mas importa que aqui se diga que fazem as coisas como deve ser.
Por exemplo, Jerez, terra de extremos sociais, com fortunas de sonho e pobreza
impensável. Faz não muitos anos, era possível que nos confrontássemos com um centro
histórico rico e grandioso, e, com os bairros “gitanos” tão pobres de dar dó, com os
horríveis barracões das “bodegas” pelo meio, sendo que do todo ficávamos com uma
ideia confrangedora.
E agora? As “bodegas” horríveis, por via da arquitectura contemporânea, e do
interesse dos proprietários, transformaram-se em espaços de bom gosto, que nos agrada fruir, e tal foi o esforço na recuperação que é difícil reavaliar o feio que eram os espaços que agora nos parecem bonitos.
Em cada esquina, um jardim, em cada jardim uma estátua. No mais humilde dos
lugares o busto perene do cantador que se notabilizou, da bailarina que sensualmente
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entusiasmou, do poeta que se
afirmou, do herói (da área
que seja) de que as gentes se
orgulham.
Em frente à igreja em que
a baptizaram, uma estátua da
Lola Flores, com o dobro do
seu tamanho natural, impressiona e dá-nos a noção exacta
da nossa pequenez face à memória do seu talento, e, no
entanto só precisamos de percorrer cem metros, para que
uma estátua que vangloria a
humanidade com o triplo do
tamanho, e prodígio de equilíbrio dado que um homem gigantesco se suporta num só pé,
nos deixe bem claro que o não
fazem por menos, e, honram a
arte.
Aqui homenageiam o cavalo, ali o toiro, acolá os trens
bem puxados em que até se
preocupam com o pormenordos arreios com “mosquera” e
“cascabelles”. Em suma, um
regalo que nos dá conta do
interesse dos “alcaldes” e da
actual “alcadesa” (que até é bonita) pela terra que governa. Sempre me gostou a gente
que sabe fazer e se orgulha justificadamente do que faz, e, se trago aqui este exemplo,
é tão só porque o nosso actual governo se prepara para cometer um crime de lesa
Pátria, bem mais grave que o real desinteresse pela questão de Olivença, questão aliás
pela realidade ultrapassada.
Faz anos, compartia refeição com um grupo, em que um saudosista entremeava o
“jamon” e o vinho com a causa oliventina, até que, para o calar, um matador de toiros
já retirado, atalhou a conversa com um – “pois é, este ano vieste cá para ver o
Espartaco e o Ponce, se tiveres razão isto para o ano é de novo português, e, vens cá
ver os Telles e o Bastinhas, se tiveres sorte, senão vês outros que se não podem ver e o
grupo de forcados de Arrentela!”.
De facto a conversa acabou por aqui e pela tarde a corrida foi um êxito, com faenas que emocionaram…
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Ora, o tal crime de lesa Pátria é tão só a displicência com que o governo português se prepara para de barato entregar ao “ayuntamiento” de Sevilha o espaço em
que até 31 de Dezembro funciona o “Consulado de Portugal”.
O edifício sobrou da exposição ibero-americana de 1928, talvez a maior exposição
realizada na Europa, de par com as famosas “universais” de Paris, e em tempos em que
se construíam pavilhões a sério.
Curiosamente, possuo o catálogo original de tal certame, e convenhamos que o
nosso espaço era dos mais bonitos, encostado ao que é hoje o “parque Maria Luísa” e
até com um pátio enorme que penetrava na sua parte superior e que hoje já não existe.
Projecto dos arquitectos Rebello de Andrade, continua a manter a dignidade
intrínseca, em que se respira Portugalidade, com preciosos salões que nos devolvem o
orgulho luso. O piso superior com paredes forradas a damasco e com telas alegóricas
à gesta portuguesa nos tectos é tão só de grandiosidade monumental.
Acontece, que sendo o edifício “um filho em mulher alheia”, visto que está, é
óbvio, construído em solo espanhol, a nossa titularidade só é verdadeira se se mantiverem as ocupações diplomáticas, dado que a assim não ser reverte sem custos para o
município sevilhano.
Sabendo que assim é, o actual governo especialista que é nos verbos encerrar,
fechar, destruir, acabar, etc., pretende tão só reduzir a presença de Portugal na Andaluzia a uma mera representação diplomática a instalar numa qualquer assoalhada num
edifício de escritórios, mandando assim às malvas um dos melhores edifícios históricos
que “possuímos” no estrangeiro. “Nã se cuidem, nã…!”
Perante tal desfaçatez governativa, ainda bem que existem pessoas de bem neste
país, aglutinadas na “Fundação Luso Espanhola”, que o Professor Hernâni Lopes,
muito bem assessorado tutela, que em desespero fazem os possíveis por contrariar tal
incúria. Foi assim que promoveram no espaço uma grande exposição de escultura –
“Enlaces” de Maria Leal da Costa, e umas jornadas – “Tiempo e Futuro”, de aproximação e desenvolvimento entre Andaluzia e Portugal.
Deixo-vos com o programa e com algumas ideias que por lá desenvolvi, dado ter
tido a subida honra de integrar o painel “Tauromaquia e Cultura”, por amável convite do Dr. Nuno Corujeira e do Dr. José António Fialho Silva e Sousa, vice-presidente
da Fundação. Antes de vos deixar com o sumário do que disse, que vos diga agora que
tudo decorreu com invulgar nível, e, classe, porque não dizê-lo, o que muito honrou
Portugal, aliás o que se pretendia.

Hispânia, ibéricos de mãos dadas
Gostava de começar por referir quanto comuns são as manifestações de arte préhistórica em ambos os países, prova provada da similar matriz. Muitos são os paralelos, de Tervel ao Escoural, Vale do Côa ou Fratel, com Altamira (esta bem mais sofisticada) de guizando às esculturas zoomórficas portuguesas.
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Comum é também o espaço
de pensamento de Al-Andaluz,
segundo as conclusões de Cláudio
Torres para o espaço em apreço.
No que reporta aos gados
que aqui nos interessam, sempre
falámos de “Peninsular”, sendo
que só muito recentemente se impuseram as modernices do “Puro
Sangue Espanhol” e do “Puro Sangue Lusitano”.
Para os cavalos, sendo que me
é muito difícil o perceber onde
foram encontrar tais purezas.
Acontece que, sendo sabido que
ambos os “puros” têm por padrão
1,63 m de altura ao garrote, os
disparates em curso que se estão
fazendo, estão estropiando um dos
mais belos exemplares de cavalos
existentes no mundo.
Continuo a acreditar que
ambos os produtos são descendentes das tais éguas das Lezírias
que Plínio dizia terem sido cobertas pelo vento, tal a agilidade que
exibiam.
E, é bom que se constate (é histórico) que o nosso desenvolvimento hípico foi sempre superior ao espanhol, sobretudo porque o nosso efectivo foi muito menos sujeito a
mestiçagens espúrias.
Quanto ao toiro, em que o processo foi inverso, e o desenvolvimento espanhol
muito superior, ainda ai está o “morucho castelhano” de tronco comum ao nosso
“gado da terra” a justificar o que pensamos.
No que reporta à ciência escrita, é bom que se reconheça que em 1437 publicou
o nosso Rei D. Duarte o “Livro da ensinança de bem cavalgar toda a sela” e só em 1572
se editou em Sevilha o “Tratado de Cavalleria de la Gineta” da autoria do capitão
Pedro de Aguilar, vizinho de Málaga, nascido em Antequera.
Seguem-se depois, um bom número de obras de vários autores, que em verdade
pouco ou nada acrescentam. Bañuelos, Machuca, Manzanas, Cespedes y Velasco,
Gaspar Bonifaz, Juan de Valencia (exercícios de gineta e unas advertências para torear),
Luís de Trexo (advertencias para torear) Tapia y Salzedo, almirante de Castilla (reglas
para torear) e por fim de ciclo (advertencias para torear) de Perez de Guzman.
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No entanto, só em 1670, o “Tratado da Cavalaria de Gineta” de Francisco Pinto
Pacheco, vem sistematizar tanta doutrina. No ano seguinte, 1671, António Luiz Ribeiro, publica “O espelho do cavaleiro em ambas as selas” também obra de imenso interesse, a que se seguiu “Cavalaria de Gineta” de António Galvão de Andrade, súmula
teórica de tudo o que até aqui se escreveu, que deu passo ao famoso livro de Joseph Daza,
que costuma ser referido como primeiro livro prático em que se postula a arte de tourear,
aliás, em seguida desenvolvido por Pepe Hillo, no que ditou a Don José de la Tixera.
Provado fica assim o importante contributo luso ao toureio ibérico, no que reporta a matéria escrita.
Relevante também a oposição de El Rei Dom Sebastião à famosa proibição de Pio
V à coisa táurica. Na verdade, foram as posições do Rei-Menino, hoje “desejado”que
obrigaram à revogação do sucessor, Gregório VII, de tal afronta à festa. Convenhamos
na notabilidade de tal contributo português, na verdade e na essência, ao ponto de que
possamos perguntar como seria hoje a festa sem tal intervenção.
Louvável e de relevo, o que nos apraz salientar, foi o contributo de um português,
Caetano Costa, arquitecto, escultor e construtor, para a beleza da “Maestranza”dado
que se lhe deve o “ “Palco do Príncipe”, nobilíssimo trabalho, que seu discípulo Pedro
Roldán continuou dando forma, à porta da mesma designação, tão só a mais formosa
e importante porta grande taurina do mundo.
Falando ainda da praça de toiros de Sevilha, que aqui refira que as casas maestrantes foram concluídas em 1928, precisamente na mesma data em que se aprontou a
exposição ibero americana, a que se deve o belo consulado português. De certa forma,
o que a Sevilha nos concitou.
Como uma participação não é uma conferência, que me fique por considerações
a “traço largo” referindo ainda o que para o bolo demos. É bom que aqui se lembre
que Joselito “El Gallo,” em 1908, integrado nos “Niños Sevilhanos” (com Jimeno II,
Pepete Chico e José Puerta) toureou por cá em Lisboa e pelo País dezassete novilhadas,
sendo que em Lisboa cobrou pela primeira vez um soldo de 1.000 pesetas, coisa vaultada na época, que o projectou para a carreira que a história conhece.
Também Juan Belmonte ficou devendo algo a Portugal, dado que em Elvas, a 16
de Maio de 1909, vestiu pela primeira vez um traje de luzes.
Com a contenção devida, é bom que se reconheça que foi em Portugal, face ao
exposto, que de facto se iniciou o que depois se chamaria a “idade de oiro” do toureio.
Chega agora o tempo de referir o que recebemos. Manuel dos Santos conseguiu
ser até agora o único estrangeiro a liderar o “escalafón” (em 1950 com oitenta corridas)
dois anos depois de Chicuelo lhe ter concedido a alternativa ao ceder-lhe em Sevilha o
toiro “Verdón” de Villamarta.
Outro grande, Francisco Mendes recebeu em 1954, em Málaga, o seu doutorado
das mãos de Ordoñez. Trincheira em 1957 era a figura do cartel em que Curro
Romero debutou com picadores. Em 1962, Armando Soares, em Sevilha, fez-se matador lidando “Flor de Mato” de Concha e Sierra. Chibanga, também em Sevilha em
15.8.71, fez-se matador com António Bienvenida por padrinho.
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Como nota, e falando em Sevilha, que aqui diga que um aluno da escola arena,
toureava um novilho na famosa e cercana “La Pañoleta” quando lhe saiu de espontâneo um “chaval” que se chama tão só Paco Camiño, que curiosamente, viria depois a
ser seu padrinho (com Benitez de testemunha) quando se doutorou em Salamanca.
Muito do que por lá disse, aqui poderia repetir, que a conversa foi bem longa, mas
sabendo o risco que corro de vos maçar, quedo-me, na esperança manifestada de que
a “maestranza” siga sendo o cenário de eleição desta afición lusa que insiste em ver na
corrida integral algo de catárticamente substantivo.
Não sendo imobilista, creio ainda em valores que ultrapassam as modas e dão
passo À perenidade das coisas de espírito.
Posto isto, e face aos tempos que correm, sigo dizendo que pelos cartéis da feira de
Abril, o lugar bom na praça é lá dentro.
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Dalai Lama em Portugal
Ao não receber o Dalai Lama, Governo e Presidência envergonharam a Democracia e os Portugueses
Tenzin Gyatso, o XIV Dalai Lama, líder espiritual do
Tibete, visitou Portugal de 12 a 16 de Setembro de 2007. Sua
Veneranda Excelência, aceitou os convites que lhe foram dirigidos pela Fundação Kangyur Rinpoché, pela Songtsen – Casa da
Cultura do Tibete, pela União Budista Portuguesa e pela
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa
para uma Conferência Pública no Pavilhão Atlântico e três dias
de ensinamentos que decorreram no grande auditório da
Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa.
O Tibete é um país que foi invadido e ocupado militarmente pela China comunista em 1949, levando à morte, tortura e exílio de milhões de tibetanos. Em 1959, após uma sublevação nacionalista, o
Dalai Lama, líder espiritual e temporal dos tibetanos, foi forçado a exilar-se na Índia, em Dharamsala, onde ainda hoje se encontra bem como o governo do Tibete no exílio.
As Nações Unidas afirmaram o seu apoio para a protecção dos direitos humanos e liberdades fundamentais do povo tibetano.

35

Dalai Lama em Portugal

Foram milhares aqueles que quiseram ouvir o Prémio Nobel da Paz falar sobre a sua
filosofia budista e a não-violência como forma de resolver conflitos e viver uma vida melhor.
Contudo, os media portugueses centraram-se mais sobre o facto de o Governo
Português e a Presidência da República se terem recusado a receber oficialmente o
líder espiritual tibetano.
Só Jaime Gama, enquanto presidente da Assembleia da República o recebeu, bem
como os grupos parlamentares, onde pela primeira vez o PCP se fez representar, apesar de ser o único a não condenar frontalmente a invasão do Tibete pela China.
Questionado sobre a recusa do Governo português em recebê-lo, o líder espiritual
tibetano respondeu: “Não há problema. Onde vou não quero criar embaraços”. Disse
ainda que “o propósito da minha visita é promover o valor humano e a harmonia.
Nestes [dois] campos os governos podem fazer pouco. O público e vocês [comunicação social] podem fazer muito mais”, acrescentou o Dalai Lama.
Quando se lhe perguntou quando acha que o Tibete poderá ser livre, Dalai Lama
respondeu que não é a independência que procuram mas sim a genuína autonomia
identitária do território. “Estamos a tentar conseguir a genuína autonomia que é a
maior garantia para preservar a nossa cultura, espiritualidade e também o ambiente do
Tibete”. Vergando-se às pressões diplomáticas economicistas chinesas, o ministro dos
Negócios Estrangeiros, Luís Amado disse que “oficialmente, o Dalai Lama não é recebido por responsáveis do Governo português, como é óbvio”. Como o “óbvio” não o
era, os jornalistas perguntaram e Amado respondeu “Pelas razões que são conhecidas”.
Bem, as únicas razões conhecidas são as intervenções do Governo de Pequim –
que gere o Tibete como parte integrante da China – que mantém uma estratégia de
pressão diplomática sobre os Governos que recebam oficialmente o Dalai Lama.
Apesar de não ser recebido pelo governo nem pelo presidente Cavaco Silva, nesta
sua segunda visita a Portugal, o Dalai Lama manteve encontros com deputados portugueses e com o Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações, o ex-Presidente da República Jorge Sampaio, e esteve presente numa recepção
oferecida pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa.
No decorrer da visita a Portugal, o Dalai Lama manteve encontros com entidades
estrangeiras como o Conselheiro do Presidente francês Sarkozy e o Embaixador da
França para o fenómeno da SIDA. De salientar que depois da sua visita a Portugal, o
Dalai Lama, visitou a Aústria e depois a Alemanha onde os respectivos Chanceleres,
Alfred Gusenbauer e Angela Merkel, receberam Sua Veneranda Excelência, apesar
dos protestos chineses que dizem que “o Dalai Lama está envolvido em movimentos
separatistas contra a nação chinesa”. Bem diferente da atitude de subserviência portuguesa ao governo chinês (regime totalitário comunista que não respeita os direitos
humanos e ocupou o Tibete pela força, matando milhares de pessoas), que demonstrou
falta de capacidade de impor a soberana vontade nacional, defraudando e envergonhando os portugueses e a nossa democracia.
Nem de propósito, pondo ainda mais em relevo a iniquidade das autoridades portuguesas, Washington entregou ao Dalai Lama, no passado dia 17, pelas mãos do Presidente
dos Estados Unidos, a maior condecoração civil americana, a Medalha de Ouro do Congresso.
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O PCP e o que dizem os Profs.
José Hermano Saraiva,
Veríssimo Serrão e José Mattoso
Estou seguro de que a vasta maioria dos coruchenses apoia a reposição da estátua
do nosso Major, apoio que se reflecte nas mais de 1300 assinaturas que o Jornal de
Coruche já recolheu e que entregará à Câmara Municipal, para que se possa recolocar o busto de um dos nossos conterrâneos mais ilustres, que tanto amou a nossa terra
e tão bem fez por ela, desinteressada e abnegadamente.
De salientar que ninguém, nem nenhuma força política, refutou nenhum dos factos apresentados por este jornal ao longo dos últimos meses a favor da figura do Major,
porque eles são irrefutáveis e baseados em documentos e factos. Mesmo o PCP, a única
afirmação que faz contra, reside na inverdade de, segundo eles, o Major ter sido responsável pela criação e actos da Pide, bem como do Tarrafal (a Pide foi criada em 1945,
o Tarrafal em 1936 e o major foi exonerado em 1934). Como se verifica facilmente, não
são verdades, o que diz o PCP!
(Ver em www.sis.pt, secção História)
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Mais, em entrevista ao Jornal de Noticias, Armando Rodrigues do PCP argumenta que o Major Luís Alberto de Oliveira “foi um dos responsáveis pela implementação da censura prévia, da polícia política e até da colónia penal do Tarrafal”. Mentiras crassas e ignorantes, já que a censura prévia, no Estado Novo (que existe em Portugal desde 1451, intercalando com períodos sem censura), só foi instituída em 14 de
Maio de 1936.
A “polícia política” de que fala, só foi criada através do Decreto-Lei n,º 24 112, de
29 de Julho de 1934, criando uma nova secção denominada Secção de Presos Políticos
e Sociais, já o Major tinha sido exonerado em Abril desse ano.
E o Tarrafal foi criado em 1936 através do Decreto-Lei n.º 26 643, de 28 de Maio,
nada tendo a ver com o Major como facilmente se vê!
Mais, mesmo que tivesse alguma coisa a ver com as mentiras que o PCP lança,
isso não poderia ofuscar o Bem que o Major fez a Coruche e às suas gentes. Contudo,
estando esclarecidas e desmontadas as atoardas do PCP de Coruche, fica claro que
todos os coruchenses só podem ter uma posição favorável à reposição do seu busto, tal
é a força da Verdade!
Como contraponto a estas faltas à verdade, veiculadas pelo PCP de Coruche, que
seguramente não representam a opinião da maioria dos comunistas de Coruche, e, que
visam denegrir e difamar a figura do Major Luíz Alberto de Oliveira, agarrados que
estão a uma ideologia falida e a um comunismo extremista, perigoso e bacoco, que não
os deixa ver e julgar a realidade dos factos de forma justa e objectiva.

Vejamos o que nos dizem os 3 maiores historiadores de Portugal, começando pelo Prof. Hermano Saraiva;
José Hermano Saraiva nasceu em Leiria, em 3-10-1919, fez as licenciaturas em
Ciências Histórico-Filosóficas (1941) e em Ciências Jurídicas (1942), consagrandose desde então ao ensino e à advocacia.
Exerceu as funções de professor liceal, a advocacia e a gestão de empresas. Foi
director do Instituto de Assistência aos menores, Reitor do Liceu D. João de Castro,
deputado à Assembleia Nacional, procurador à Câmara Corporativa, professor do
Instituto de ciências sociais, políticas e ultramarinas da Universidade Técnica de
Lisboa, ministro da Educação Nacional e embaixador de Portugal no Brasil, cargo
de que solicitou a exoneração em 29 de Abril de 1974.
Dedicou-se desde então exclusivamente à investigação histórica e à actividade académica, e foi professor
na Universidade Autónoma de Lisboa.
Mantém na Televisão séries de programas culturais de índole histórica, sendo bastante conhecido, não só
em Portugal mas junto às comunidades portuguesas ao redor do mundo, sobretudo pelos programas televisivos sobre a História de Portugal.
É membro da Academia das Ciências de Lisboa, Academia Portuguesa da História, Academia da Marinha, do Instituto Histórico de S. Paulo.
Foi distinguido com as Grã-Cruzes da Instrução Pública, do Barão do Rio Branco, do Mérito do Trabalho
e com a Comenda da Real Ordem da Conceição de Vila Viçosa.

“Simultaneamente com esta relativa marginalização da função parlamentar foi-se
definindo um poder executivo cada vez mais eficiente e estável. Na base desse fenóme38
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no está primariamente a força política do Prof. Salazar, que se manteve na chefia do
Governo desde 1932 até 1968, data em que a doença o inutilizou. Os sucessivos
Governos da sua presidência tiveram todos a duração de vários anos e vários dos ministros que com ele colaboraram estiveram no poder períodos superiores a uma dezena
de anos. O Exército ainda constituiu, até 1936, um limite à plenitude do poder do estadista, e os ministros da Guerra que se sucederam entre 1934 e 1936 (general Daniel de
Sousa, major Luís Alberto de Oliveira, coronel Passos e Sousa) tiveram relações atrituosas com Salazar e procuraram o apoio do presidente da República, general
Carmona. Mas o presidente agiu com grande tacto e acabou por nomear o próprio
Salazar ministro da Guerra naquela última data. A nomeação, embora feita a título
interino, iria manter-se até 1944, altura em que Salazar escolheu para o substituir um
militar muito dedicado, que lhe garantiu durante anos a fidelidade das forças armadas:
O coronel Santos Costa, que anteriormente desempenhara as funções de subsecretário
de Estado. E desde então nenhuma força dentro do regime disputou a Salazar a posição de primeiro dirigente e, ao mesmo tempo, principal alicerce do regime.”.
In História de Portugal, 7.ª edição, pág. 522, José Hermano Saraiva, Publicações Europa América, 2004.

A Constituição de que a infeliz moção do PCP refere no parágrafo último dos considerandos, não é a de 1933, mas sim a de 1945! Refiro de novo que o Major foi afastado do regime em 1934! Citando a História de Portugal de Hermano Saraiva, na
página 548 do volume 3, de 1986 das Edições Alfa, “No texto de 1933, a Assembleia
figurava como órgão legislativo por excelência (…). Na revisão constitucional de 1945,
este condicionalismo foi suprimido, e ficou consignada a competência legislativa do
Governo nos termos da maior amplitude”.
Joaquim Veríssimo Serrão, um dos nomes maiores da historiografia portuguesa
contemporânea, recebeu a Medalha de Mérito da Universidade de Coimbra,
como reconhecimento pelo seu percurso ímpar. Com este acto, a Universidade
de Coimbra reconhece a importância de Veríssimo Serrão nos panoramas universitário, cultural e cívico e o mérito excepcional da sua obra científica, bem
como os serviços prestados à Universidade, onde se licenciou e doutorou.
Joaquim Veríssimo Serrão é um dos mais importantes investigadores e estudiosos da História de Portugal, medievalista destacado e autor de uma vasta bibliografia, em que se destacam trabalhos sobre os séculos XV a XVIII e sobre a
História do Brasil dos séculos XVI e XVII. É ainda único autor de uma História de Portugal em quinze
volumes. Foi Reitor da Universidade de Lisboa (1973-1974), director do Centro Cultural Português da
Fundação Calouste Gulbenkian em Paris (1967-1972) e, durante 30 anos, presidente da Academia
Portuguesa da História. Entre as diversas condecorações nacionais e internacionais que já recebeu, encontra-se o Prémio Príncipe de Astúrias em Ciências Sociais (1995), sendo ainda Doutor Honoris Causa pelas
universidades Paul Valéry (Montpellier) e Complutense de Madrid.

Já o Historiador Joaquim Veríssimo Serrão, na sua História de Portugal da editora Verbo, do ano de 1997, no volume XVI, considera o Major Luíz Alberto de Oliveira
“oficial de grande pundonor” que significa brio, honra, sentimento de decoro e cavalheirismo.
39

Major Luíz Alberto de Oliveira
O PCP e o que dizem os Profs. José Hermano Saraiva, Veríssimo Serrão e José Mattoso

Fascismo???? Nenhum destes três historiadores ímpares usa esse termo, quando se
refere ao Estado Novo! O mais longe que se vai é empregando a palavra Ditadura!
Quanto a isto do Fascismo, Veríssimo Serrão, escreve na página 278 o seguinte, “A
adaptação ao nosso país do modelo italiano de governo, que se inspirava nos princípios
do fascismo, não era do agrado de muitos jovens que haviam seguido com entusiasmo
a experiência do Dr. Rolão Preto. A colagem deste às forças do exército que se opunham à concentração de poder nas mãos do doutor Salazar, ditaria o fim do nacionalsindicalismo. Uma nota oficiosa de 27 de Junho proibia um movimento que se inspirava em certos modelos estrangeiros e conduziu, uma semana depois, à expulsão do
país do chefe da organização e do secretário-geral António de Monsaraz”, estes sim fascistas e que Salazar proibiu, tal como hoje se proíbe e muito bem!
E Veríssimo Serrão escreve mais na página 281, referindo-se ao ano de 1934,
quando Luíz Alberto de Oliveira era ministro da Guerra, “Durante a ausência do doutor Salazar houve em Lisboa várias movimentações na área do Poder e que visavam,
junto do general Carmona, a retirada da confiança ao chefe do governo. Falava-se da
eminente intervenção das forças do exército”, e “torna-se, porém, indesmentível que o
próprio ministro da Guerra alimentava esse dissídio no seio do Exército, se não era o
caso de se mostrar impotente para impor o peso da autoridade governativa”.
José Mattoso, é professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade de Lisboa, José Mattoso, é doutorado em Ciências Históricas e tem uma
vasta obra publicada sobre História de Portugal. Recebeu vários prémios e exerceu ainda
as funções de director do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo.

Agora o Prof. José Mattoso, na sua História de Portugal, da editora Estampa, do
ano de 1996, volume 7. No capítulo que chama “…A Oposição (1930-1934)” refere o
seguinte; “O seu último gesto de resistência, vai ter lugar em 1934, num momento de
alguma fricção do presidente da República com o chefe do Governo (…) Desde o princípio desse ano correm rumores de um golpe militar encabeçado por uma espécie de
frente militar que reúne oficiais (…) com a cumplicidade do ministro da Guerra, o
major Alberto de Oliveira”.
“Numa cerimónia em Caçadores 5, a 15 de Abril, chefes militares e o ministro da
Guerra desafiam abertamente a chefia de Salazar e instam de forma velada Carmona
para que aja contra este. O jornal espanhol El Liberal fala já num novo ministério, integrado por aqueles oficiais. (…) O presidente «deixa cair» o major Alberto de Oliveira
da pasta da Guerra”. Por tudo isto, a moção do PCP na Assembleia Municipal, mente!
Faltar à verdade não compensa e o povo de Coruche sabe quem lhe fez bem!
A única coisa que desejo é a reposição da verdade e da justiça, com a recolocação
do busto do nosso major, que é fonte inspiradora para todos nós, do amor a Coruche
e às suas gentes.
Viva Luíz Alberto de Oliveira, Viva Coruche!
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Os Comunistas mentem
descaradamente
Os Comunistas de Coruche insistem em contar mentiras aos Cidadãos
Meus caros amigos e amigas leitores de Coruche,
Escrevo hoje este artigo como uma contribuição de cidadania para a VERDADE.
Na realidade estou, como cidadão português farto das mentiras absurdas de pessoas que tenho dificuldade em considerar como compatriotas. Pessoas que acreditaram, e continuam a acreditar, em histórias mentirosas sobre o meu país e sobre o seu
passado.
Vem isto a propósito de ter lido, com algum espanto (pois pensei que ao fim de 33
anos de regime democrático a mentira e os insultos à nossa memória colectiva, a este
nível, já não seria possível), uma Moção do PCP de Coruche apresentada e aprovada
na Assembleia Municipal (27 de Abril de 2007) com os votos dos Comunistas (presos
ao Leninismo e ao Estalinismo) e apenas com um voto contra de um deputado municipal do PSD (valha-nos isso e honra lhe seja feita).
Vamos então à desmontagem da Moção e ao Desmascaramento das MENTIRAS
aí escritas e aprovadas.
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1. Na oitava linha do documento refere-se o “regime fascista de 48 anos”....
Só os ignorantes políticos, ou os de má-fé, continuam a afirmar que em Portugal
se seguiram as linhas de Fascio, politólogo Italiano do início do século XX, que escreveu uma teoria política de carácter iminentemente ditatorial, (na sua forma de exercício do Poder Político sobre as massas) teoria essa aliás com grandes semelhanças, na
forma de fazer política e no exercício do Poder, à construída pelos teóricos da Ditadura
do Proletariado, defendida pelo Partido Comunista Português, e posta em prática, com
inacreditável violência e brutalidade, pelos Sovietes, desde 1917 a 1989, na Ex-União
Soviética.
O termo “Fascista” vem dos seguidores, em Itália desse projecto político (de que se
for solicitado para isso, darei todos os contornos), escrito, entre outros, por Fascio e daí
parte da sua denominação de Fascista, (ou seguidores de Fascio).
Etimologicamente, o uso da palavra fascismo na história política italiana moderna recua aos anos da década de 1890 na forma dos fasci, que eram grupos políticos
radicais que proliferaram nas décadas anteriores à Primeira Guerra Mundial. (ver
Fascio para mais informação sobre este movimento e sua evolução).
O texto mais conhecido sobre a Doutrina do Fascismo, foi escrito por Giovanni
Gentile, um filósofo idealista e que serviu como o filósofo oficial de Mussolini, tendo
este assinado o texto que acabou por lhe ser atribuído oficialmente.
Só em Itália existiu o Fascismo. Só na Alemanha parte dos seus princípios foram
também seguidos pelo NACIONAL SOCIALISMO, vulgarmente (porque assim convém a socialistas e comunistas) conhecido por NAZISMO e cujos seguidores tinham
como um dos objectivos combater o Comunismo.
Em Portugal, NÃO EXISTIU o FASCISMO. Na verdade de 1926 a 1974 houve
duas fases principais de exercício político do Poder:
1.ª fase – Uma Ditadura Militar que durou de 1926 a 1933, a qual derrubou (com
o apoio explicito de todos os portugueses) a ANARQUIA da 1ª República. Esta mais
não tinha feito do que nomear mais de 40 governos (1910-1926), desgovernar as finanças públicas, perseguir os Católicos, enfim desgovernar e empobrecer o País.
(A propósito é bom que os leitores mais novos saibam que também em 1974/1975,
com o Movimento das Forças Armadas e em seguida com o Conselho da Revolução,
ambos dominados pelos Comunistas, foi implantada uma tentativa de ditadura que,
graças a Deus, foi vencida pela força das armas em 25 de Novembro de 1975, e pela
coragem de homens como Freitas do Amaral, Sá Carneiro, Ribeiro Teles e Mário
Soares, mas cujo perigo latente se manteve até 1979).
2.ª fase – 1933-1974 – Autocracia Moderada de Partido único.
Este período foi inaugurado pela organização de um REFERENDO POPULAR
à CONSTITUIÇÃO portuguesa. Isto é os CIDADÃOS foram chamados a pronunciar-se sobre o projecto da que veio a ser a Constituição de 1933, a qual foi aprovada
pela esmagadora maioria dos cidadãos do país.
42

Miguel Mattos Chaves

A forma escolhida de Poder político, inscrita nessa Constituição de 1933, assentou no conceito do Regime Corporativo – em que a voz dos cidadãos era feita sentir
no seio das Corporações/Associações profissionais e através destas, junto do Poder
Político.
O enunciado desta forma de organização da sociedade política era o seguinte: “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 (organismos associativos das várias profissões) e poderes locais (autarquias locais), nos 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, (grémios, sindicatos, autarquias)
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 de hoje,
como o leitor bem poderá verificar na sua análise da actualidade.
Nesse ano de 1933 é ainda publicado o Estatuto do Trabalho Nacional que traduziu em Lei os artigos da Constituição referendada, na qual se impôs o princípio da
cooperação e a solidariedade entre a propriedade, o capital e o trabalho. Onde se considerava o direito ao trabalho para todos os portugueses regulamentando a sua prestação e a respectiva contratação colectiva.
Onde se estabelecia a liberdade de associação patronal e sindical (apenas não permitindo o direito à greve, pelas razões apontadas), e onde se regulamentava, também,
a prestação do trabalho, exigindo segurança e bem-estar para o trabalhador. Onde se
estabelecia a proibição das greves patronais e dos trabalhadores (dada a bagunça da 1.ª
república).
Note-se que durante a vigência da 2.ª República nenhum empresário ganhou um
processo de despedimento contra um trabalhador, em qualquer tribunal. (ver jurisprudência do trabalho – Torre do Tombo). Ambos os factores, Capital e Trabalho, estavam subordinados à defesa do interesse colectivo do desenvolvimento do país. Por ser
muito extenso (este documento ilustrativo da filosofia política da República Corporativa) não se reproduzem aqui mais do que estes excertos.
Este período teve como 1.º Ministro (então designado Presidente do Conselho de
Ministros) o Prof. Doutor António de Oliveira Salazar a quem sucedeu em 1968 o Prof.
Doutor Marcello Caetano.
O país da altura (1933 a 1974) foi governado no seio de um Mundo Internacional
BIPOLAR.
Defrontavam-se DOIS BLOCOS INIMIGOS: o Bloco Ocidental e o Bloco Comunista. A URSS, líder desse bloco, queria dominar o Mundo e não hesitava em usar
os seus SERVIÇOS SECRETOS e a sua POLÍCIA POLÍTICA (ver história da NKVD
e suas sucessoras que desembocaram na KGB) para infiltrar agentes no seio dos países
ocidentais, para gerar acções de sabotagem, de geração de insegurança e para tenta43
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rem desgastar os poderes políticos nomeadamente, mas não só, através de sindicatos
por eles controlados.
Estas polícias secretas da URSS e as dos países dominados pelos Comunistas (de
entre as quais se ressalta pela sua selvajaria a STASI da RDA) mataram mais de 40
milhões de pessoas – forçaram outros cidadãos ao exílio em campos de concentração
na Sibéria (os Goulags) – no período do Poder dos Comunistas – Lenine, Estaline e
seus sucessores.
NOTA: (estes números reportam-se apenas a civis Russos, não têm nada a ver com
os soldados soviéticos mortos nas 1.ª e 2.ª guerra mundiais, em combate)
Por isso os Comunistas foram vigiados e perseguidos nos EUA, em Inglaterra e
noutros países como Portugal dado que a denominada “Guerra Fria” não era a “feijões” e os Comunistas representavam um perigo real para os países ocidentais.
E TODOS OS PAÍSES OCIDENTAIS, tinham também as suas Polícias Secretas, e ainda hoje as têm. É uma necessidade da DEFESA dos ESTADOS. (ver história do MI 5 e MI 6 ingleses, SECURITÉ francesa, CIA dos EUA, etc...).
Já agora uma pergunta: Porque é que o PCP em 1974 tentou que a DGS, sucessora da PIDE, não fosse desarticulada? (para quem quiser investigar em profundidade
esta situação ver documentação vasta existente nos arquivos da Torre do Tombo e
documentação roubada, dos arquivos da comissão liquidatária da PIDE/DGS, e enviada para o Kremlim pelos comunistas portugueses de 1974/1975, em parte recuperada
no pós 1989).
Que queriam os Comunistas? Que o regime corporativo que estava a tentar reorganizar o País, depois da “balbúrdia” da 1.ª República, deixasse instalar em Portugal
os seus homens para fazerem o que depois vieram a fazer: destruir o país (1974/1979),
instalarem uma Ditadura do Proletariado?, darem o Ultramar português aos
Soviéticos?
Dois destes objectivos conseguiram-no em 1974/1979. Destruíram as empresas
portuguesas com as nacionalizações; Deram o Ultramar aos Soviéticos e seus aliados
Cubanos (o que provocou a morte de dezenas de milhares de cidadãos que viviam em
Angola, Moçambique e Guiné).
Mas Felizmente não conseguiram implantar a Ditadura do Proletariado, pois os
nossos aliados ocidentais não deixaram. Daí o ódio dos Comunistas aos EUA, que fizeram desembarcar em 1975, em Lisboa, os elementos da 7.ª esquadra, desarmados,
todos eles com mais de 1,80m de altura, e que passearam livremente na capital dando
o sinal aos Comunistas portugueses, de que era melhor terem juizinho.
Os Comunistas de Coruche e seus amigos, só podem estar a brincar. E se for preciso conto mais umas coisas sobre eles, aos portugueses, em geral, e aos cidadãos de
Coruche, em particular. E Você cidadão português, cidadão do Concelho de Coruche,
continua a acreditar nas “imbecilidades” destes aliados da Ditadura do Proletariado,
destes aliados de criminosos que mataram mais de 40 milhões de civis indefesos na
Rússia, os Comunistas?
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2. Outra tirada épica da Moção aprovada, na Assembleia Municipal de Coruche:
“os portugueses foram vítimas daquilo que significou o regime fascista de Salazar e
Caetano: atraso económico, cultural, social, e educacional, ...”.
Vejamos então se assim foi na realidade. E com isto não estou a dizer que o
Regime da 2.ª República ou Estado Novo fosse isento de defeitos, como qualquer regime.... Vamos, caro Leitor, cara Leitora, do Jornal de Coruche, analisar os números de entidades insuspeitas, como a OCDE, Banco Mundial, para além do Banco de Portugal:
2.1. EVOLUÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
por PESSOA/HABITANTE
País Zona/Ano
MUNDO
EUROPA
PORTUGAL

1950
2.139
3.568
2.218

1973
4.123
8.414
7.568

Var %
92%
136%
241%

O que se verificou, foi que Portugal teve a maior taxa de crescimento do PIB, por
habitante, da Europa.
2.2. SAÚDE e EDUCAÇÃO
Factor de Bem Estar
Taxa de mortalidade infantil, por mil habitantes
Taxa de analfabetismo

1950
64,9
30.3%

1973
38,9
25.6%

No mesmo período, a taxa de mortalidade infantil mundial passou dos 101,2 para
os 80,4 e na zona Europa/América de 30,8 para 20,6. A taxa de analfabetismo mundial desceu dos 53.9% para os 42.4%, tendo na zona Europa/América passado dos
15.8% para os 14.3%.
2.3. OUTROS INDICADORES da evolução de Portugal:
A taxa média de desemprego rondou os 2% na década de 1960. Os défices públicos andaram sempre abaixo do 1% do PIB.
A inflação foi sempre rigorosamente controlada tendo apresentado valores médios
de 2,3% ao ano durante o período compreendido entre 1950 e 1970. No período
seguinte (1970/1974) subiu para os 7% devido ao efeito da 1.ª grande Crise Petrolífera
Mundial (por exemplo o litro de gasolina super subiu em 2 meses de 5$50 para 9$50 e
depois para 12$50. O barril de petróleo subiu nesta altura de 3 USD por barril para
mais de 30 USD o barril.
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2.4. Evolução da População Activa por Sectores
Sectores

1950

1960

1970

Var% 1970/1950

AGRICULTURA 1.569.120
e PESCAS
49%

1.445.017
43%

1.002.850
31%

(36%)

617.828
19%

738.485
22%

748.965
23%

21%

SERVIÇOS
%

1.009.509
31%

1.153.543
34%

1.412.040
44%

40%

População Activa

3.196.457

3.337.045

3.163.855

(1%)

INDUSTRIA

2.5. Outros Indicadores MACRO-ECONÓMICOS

Consumo Privado
Consumo Público
Formação Bruta de
Capital Fixo (Investimento)
Exportações
Importações
PIB

População

1950

1960

1970

1970/1950

147.620
16.403

217.220
24.071

363.194
54.663

146%
233%

38.804
14.348
20.515
96.659

77.038
37.914
51.778
298.600

151.241
91.906
150.133
525.855

190%
541%
632%
444%

8.512.000

9.036.700

9.044.200

Comentário: os números falam por si. Daí que se chame, também em Portugal, a
este período “o período de ouro” do crescimento da economia portuguesa. A Europa,
do pós-guerra, toda ela crescia a níveis elevados e Portugal acompanhou esse crescimento. Acontece que Portugal partiu mais de trás que os seus parceiros do continente
e, portanto, para chegar aos níveis destes, levará mais tempo do que se tivesse partido
de bases semelhantes. Contudo reduziu-se a distância que nos separava dos mais ricos
e desenvolvidos.
Significativo. Números são números. E ainda por cima de fontes insuspeitas.
Eis os resultados que os Comunistas ainda tentam negar.
Um conselho aos Comunistas de Coruche: ESTUDEM, antes de dizerem asneiras!
3. Outra “pérola” dos Comunistas na Moção: “local sem paralelo na Europa”...
Vejamos então o famoso “isolacionismo” de Portugal. É verdade que Portugal
estava isolado do Mundo Democrático Ocidental? Vejamos os factos:
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3.1. AMBIENTE INTERNACIONAL – 1948/1974
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 Internacionais relevantes. O princípio afirmado e anunciado públicamente, 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.
3.2. Portugal e as Organizações Intergovernamentais Internacionais
No plano económico-financeiro internacional Portugal, nos anos de 1940, 1950 e
1960, seguindo as linhas traçadas, foi membro fundador da O.E.C.E., a que sucedeu
em 1960 a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (O.C.D.E.).
Foi membro e fundador das instituições saídas da criação do denominado sistema de
Bretton Woods - Fundo Monetário Internacional (F.M.I.), Banco Mundial e de todos
os seus braços, agências ou dependências – Banco Internacional para a Reconstrução e
Desenvolvimento (B.I.R.D.), – Sociedade Financeira Internacional (S.F.I.) e da E.F.T.A.
No plano político e militar Portugal foi membro fundador da N.A.T.O. e em 14
de Dezembro de 1955, após negociações entre os EUA e Inglaterra de um lado e a
URSS do outro, foi admitido na O.N.U.
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 foram o Conselho da
Europa, por Portugal não possuir um regime democrático e as Comunidades Originais, CECA, CEE e EURATOM, por opção própria.
4. Embora não referida na Moção aproveito para desmascarar Outra Mentira dos
Comunistas e seus Amigos. “Portugal recusou e não beneficiou do denominado Plano
Marshall devido à estreiteza de vistas dos governantes”?!
Portugal foi convidado para a reunião de Paris, destinada a analisar o Plano
Marshall, e nela participou com uma delegação chefiada pelo seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Caeiro da Matta, de que fez parte o Embaixador Dr. Ruy Teixeira Guerra. A Espanha não foi convidada a participar.
No entanto, e mesmo Portugal tendo participado na conferência fundadora, o
Conselho de Ministros rejeitou a ajuda num primeiro momento, face às suspeitas do
Presidente do Conselho sobre os objectivos americanos. Este receava “...que a penetração dos Estados Unidos no sentido da Europa constitua, mais do que um auxílio a
esta, um desígnio imperial de Washington..”; temia “...que uma preponderância eco47
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nómica e financeira americana no Ocidente Europeu” fosse “apenas uma forma de
acesso às posições europeias no continente africano”.
Tendo manifestado reservas, de início, à ajuda Marshall, veio, no entanto, em 24
de Novembro de 1948 a formalizar o pedido de adesão ao referido plano de apoio.
Quadro Resumo das Ajudas Marshall a Portugal (Unid: Milhares de contos)
Origem/Destino Empréstimos
Verbas

Direitos Para compras de
de Saque bens nos E.U.A

1.036

782

Dádiva Pura

237

158

Nota: verbas a preços correntes de 1948

De facto, Portugal só não beneficiaria das ajudas do “Plano Marshall” no ano de
1948/49. Por modificação da sua decisão, por sua iniciativa, Portugal beneficiou das
ajudas do mesmo, a partir de 1949/1950 e até 1955 recebeu as seguintes verbas: 1.036
milhares de contos de empréstimos; 782 milhares de contos de ajuda indirecta, os chamados direitos de saque sobre os países participantes – (sendo este auxílio concedido
para satisfazer os défices comerciais em relação aos outros países participantes, beneficiários da ajuda); recebeu ainda 237 mil contos de ajuda condicional, ou seja, para
compras de bens nos EUA e ainda 158 mil contos como dádiva pura”.

Mais um Mentira desmascarada! Estudem Senhores.... Estudem!!!!
4.1. DIVISÃO em BLOCOS dos PAÍSES EUROPEUS.
Portugal Isolado????
Assistiu-se a uma divisão entre os países do Continente Europeu, no pós-guerra,
em 4 blocos, divisão que iria permanecer durante a década de 50/60 e início dos anos
1970. Nos anos de 1990, após a “implosão” da URSS e do Bloco Comunista, tudo se
modificou. Mas a configuração de então era a seguinte:
Bloco
Ideológico
Bloco
Económico
Países
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Países do Bloco Ocidental
CAPITALISTAS

Bloco Leste
COMUNISTAS

CECA/CEE/
CEEA

EFTA

OECE
OUTROS

COMECON

Alemanha
(RFA), Bélgica,
França,
Holanda,
Itália,
Luxemburgo

Áustria,
Dinamarca,
Noruega,
Portugal,
Reino Unido,
Suécia, Suíça

Chipre, Espanha,
Finlândia, Grécia,
Irlanda, Islândia,
Malta, Turquia

URSS, (e seus
satélites),
Checoslováquia,
Hungria,
Jugoslávia,
Polónia, RDA,
Roménia
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Portugal isolado? Só por imbecilidade e pela mais viva ignorância se pode afirmar
isto. Portugal, como se vê, colocou-se no Bloco EFTA, neste xadrez político-económico da Europa do pós-guerra.
4.2. E Já AGORA! Foi Mário Soares o obreiro da nossa adesão à EUROPA da
C.E.E?
Vejamos os factos documentados:
CEE – 1.º Pedido de Adesão de Portugal e os Apoios recebidos face ao pedido de
Portugal em 1962.
Face aos desenvolvimentos observados no seio da E.F.T.A. e no seio da O.C.D.E,
Portugal pediu, pela primeira vez, por carta datada de 18 de Maio de 1962, dirigida
ao Presidente do Conselho da C.E.E., a abertura de negociações visando “estabelecer
os termos da colaboração, associação, que o governo português pretendia ver estabelecida, num futuro próximo, entre Portugal e o conjunto dos países da C.E.E”.
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, então 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 C.E.E,
que melhor realizasse os interesses comuns”.
Paul Henri Spaak, a propósito deste pedido 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 que a figura de associação, prevista no art.º
238º do tratado de Roma, era um estágio necessário a efectuar pelos países que quisessem aderir, como membros de pleno direito, ao Mercado Comum.
Num périplo efectuado pelas capitais europeias, o Dr. Correia de Oliveira obteve,
dos respectivos Governos, o apoio à pretensão de Portugal. Recebeu apoios de
Hallstein – Presidente da Comissão Europeia; de Couve de Murville – Ministro dos
Negócios Estrangeiros de França e Presidente do Conselho das Comunidades; de
Edward Heath do Reino Unido; de Paul Henri Spaak da Bélgica – (que referiu que ...
“apesar das diligências de alguns países africanos para impedir a entrada de Portugal”,
não daria guarida a tais posições); de L. Erhard Ministro dos Negócios Estrangeiros da
República Federal Alemã – (que se declarou pessoalmente partidário da admissão não
só do Reino Unido como de todos os membros da E.F.T.A. entre os quais Portugal);
de Joseph Luns da Holanda – (que, na altura, 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...”).
A posição dos E.U.A. face ao pedido de Portugal
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Já posição diferente tomaram os E.U.A face aos pedidos de 1962. Frank Figgures,
Secretário Geral da E.F.T.A., comunicou a posição dos Estados Unidos aos Embaixadores dos países membros da organização, veiculada pelo Sr. Ball – Subsecretário
para os Assuntos Económicos do Departamento de Estado Norte-Americano:
“...os EUA defendem a adesão ou associação de todos os Estados E.F.T.A à
C.E.E...” 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 E.U.A 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 E.U.A viam com receio uma Comunidade que integrasse
dois países com interesses em vastíssimas áreas africanas, que pusessem em causa os
interesses dos Estados Unidos da América no continente africano.
A audição do caso português tinha sido marcada para o dia 11 de Fevereiro de
1963, tendo após o veto sobre o alargamento das Comunidades, (Inglaterra, Suécia,
Grécia, Noruega etc...) feito pela França de De Gaulle, sido suspensa “sine die”. Mas
perante esta situação, o Ministro de Estado português, em nota distribuída aos órgãos
de comunicação social desdramatizava a questão da existência e permanência de dois
blocos, no seio do Continente Europeu Ocidental, afirmando que “acentuámos que a
EFTA teve sempre como objectivo último um entendimento com o Mercado Comum,
e, por isso, neste aspecto, ela não representa uma alternativa a opor àquele Mercado,
mas um instrumento de mais rápida ligação com ele” .

Os Acordos de 1972 – O Processo Português de 1970/1972
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
com os países da E.F.T.A.), reiniciou as negociações entregando um memorando ao
Presidente da Comissão da C.E.E., em 28 de Maio de 1970, no qual o governo português manifestava o desejo de iniciar negociações, com o objectivo de estabelecer os
laços que verificassem adequados aos interesses das duas partes.
Por despacho conjunto da Presidência do Conselho de Ministros e dos Ministérios
das Finanças e da Economia e dos Negócios Estrangeiros, publicado no Diário do
Governo n.º 69, IIª Série, de 23 de Março de 1970, foi criada a Comissão de Estudos
sobre a Integração Económica Europeia, que ficava adstrita ao Gabinete do Ministro
da Economia.
Os Contactos Iniciais – 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 Europeu a
qual foi muito bem recebida. As negociações enquanto tal, foram iniciadas em 17 de
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Dezembro de 1971 e foram conduzidas pelo Embaixador Dr. Teixeira Guerra. O
período em que as negociações se desenrolaram, teve lugar entre 1971 e 1972.
O Acordo – 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, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1973. No preâmbulo do Acordo de 1972 podia ler-se o seguinte: “Desejosos de consolidar e estender,
por ocasião do alargamento da Comunidade Económica Europeia, as relações económicas existentes entre a Comunidade e Portugal e de assegurar, no respeito pelas condições equitativas de concorrência, o desenvolvimento harmonioso do seu comércio
dentro do objectivo de contribuir na obra da construção europeia.
Resolvidos a este respeito a eliminar progressivamente os obstáculos para o essencial das suas trocas, em conformidade com as disposições do Acordo Geral sobre as
tarifas aduaneiras e o comércio, no que diz respeito ao estabelecimento de zonas de
livre troca. Declaram-se prontos a examinar, em função da Comunidade, a possibilidade de desenvolver e aprofundar as suas relações, desde que pareçam úteis no interesse das suas economias de as estender a domínios não abertos pelo presente Acordo.
No Artigo 1 explicitavam-se os objectivos do Acordo, que eram os seguintes: “Promover, através da expansão das trocas comerciais reciprocas, o desenvolvimento harmonioso das relações económicas entre a Comunidade Económica Europeia e
Portugal e a favorecer, ainda na Comunidade e em Portugal, o desempenho da actividade económica, a melhoria das condições de vida e de emprego, o crescimento da
produtividade e a estabilidade financeira”.
PARA PAÍS ISOLADO não estava mal....!!!!
5 – Comentário à acusação de Colonialismo, Racismo, Xenofobia e outras tiradas da Moção.
ULTRAMAR
A posição de defesa do Ultramar tinha tido, na 1.ª República, como acérrimos
defensores, todos os quadrantes políticos, desde o Partido Republicano e seus sucessores (o Partido Democrático do Dr. Afonso Costa e o Partido Evolucionista do Dr.
António José de Almeida), que tinham no seu programa “o desenvolvimento integral
das províncias do ultramar”, bem como a União Republicana do Dr. Brito Camacho,
os Monárquicos e a Igreja, para além de figuras como o Dr. Bernardino Machado, o
Gen. Norton de Matos e do Gen. Pimenta de Castro. Aliás o argumento mais forte,
apresentado aos portugueses, para justificar a participação de Portugal na 1.ª grande
guerra, foi o de “manter a integridade do Ultramar”.
Na 2.ª República ou Estado Novo prosseguiu-se a filosofia de que para Portugal
era vital, para a sua importância no Sistema Internacional, se se mantivesse a sua
dimensão multicontinental, multiracial. Nada de novo, portanto!
Os Planos de Fomento (quatro mais um intercalar) previram investimentos no
Ultramar, tratando as Províncias Ultramarinas, como parte integrante do território
nacional português.
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E assim, por exemplo, a economia de Angola cresceu a níveis dos 9%/11% (conforme os anos) nas décadas de 1960 e inicio da década de 1970. Fundaram-se as Universidades de Luanda, Lourenço Marques. Construíram-se milhares de escolas primárias
e secundárias. Construíram-se milhares de quilómetros de estradas (em 1973 Angola
tinha a 2.ª rede de estradas do continente africano), barragens (Mabubas, Cabora
Bassa etc...), pontes, Portos de Mar, etc... Tudo financiado pelos orçamentos de cada
parcela do território.
E apesar disto tudo o défice público andou sempre abaixo dos 1%!
E apesar disto a inflação nunca ultrapassou os 2,3%.
E apesar disto sustentámos uma Guerra, movida pela Internacional Comunista,
em três frentes.

6. Museu de Salazar em Santa Comba Dão viola a Constituição....
Outra “pérola” da Moção Comunista!
Apetecia-me não comentar mais esta infelicidade dos Comunistas de Coruche.
Mas é tempo de se acabar com a sua impunidade de dizer asneiras. É tempo de desmascarar a “intoxicação política” dos cidadãos de bem, que os Comunistas persistem
em fazer.
Por muito que lhes custe a construção do Museu de Santa Comba Dão foi DECIDIDA pelos HABITANTES de SANTA COMBA DÃO. Percebem ou não?
Eu explico melhor! OS CIDADÃOS PORTUGUESES que vivem e trabalham
naquele Concelho de Portugal DECIDIRAM que QUEREM HOMENAGEAR um
seu conterrâneo, que foi um Estadista de Relevo (inimigo dos Comunistas e isso é que
eles não lhe perdoam) e que marcou o Século XX. Conterrâneo, que quando morreu
tinha 40 contos no Banco; conterrâneo, que tirou o país da “banca rota” em que os
Comunistas, Anarquistas e outros primos direitos políticos, tinham deixado o país; conterrâneo, que construiu uma rede de escolas, (hoje algumas transformadas em casas de
habitação, restaurantes etc..); conterrâneo, que não teve os Dinheiros da CEE para o
ajudar a desenvolver o País e que trabalhou só com o dinheiro do País; e que mesmo
assim o desenvolveu a todos os níveis (favor consultar os quadros deste artigo); conterrâneo, que não queria “bagunça”, queria trabalho.
Claro que os habitantes de Santa Comba sabem que o Dr. Salazar tinha defeitos;
sabem que “as amplas liberdades comunistas” não eram admitidas no seu tempo; sabem
que não havia mais Partidos Políticos Legalizados (ver, no entanto, CEUD, CDE, etc..);
sabem que não havia liberdade de imprensa; Sabem tudo isso! Mas também sabem que
era sério, honesto e um estadista que desenvolveu Portugal e o defendeu até à sua
morte. Que em primeiro lugar punha os interesses de Portugal. E por isso querem
homenageá-lo.
Pergunto: os socialistas, os sociais-democratas, os cristãos-democratas de Santa
Comba Dão são todos fascistas???? A asneira não paga imposto, mas é pena!
O que agora se vê na Moção aprovada pela Assembleia Municipal de Coruche é
tão só isto: Os Comunistas portugueses e seus primos direitos, gostariam de mandar
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todos os não-comunistas para a Sibéria, para os “Goulags” (campos de extermínio
comunistas). Mas felizmente não o podem fazer.
Gostariam de calar todos os que pensam de forma diferente da sua. Como o fizeram a mais de 40 milhões de Russos que mataram. Gostariam de implantar a sua
Ditadura do Proletariado. Mas... felizmente não o podem fazer.
E assim os cidadãos de Santa Comba Dão vão homenagear um conterrâneo ilustre, de forma livre. Gostariam de lá por um Museu do Estaline ou do Lenine!!?? Pois
não é isso que os Portugueses de Santa Comba Dão querem!! Conformem-se! Tenham
paciência!
7. Continua a Moção ...”também em Coruche decorre uma campanha ... que
visa reabilitar a imagem do Major Alberto de Oliveira....”
Outra “pérola” dos Comunistas de Coruche. De asneira em asneira ainda se arriscam em que nas próximas eleições tenham os votos apenas dos seguidores cegos (políticamente) da vossa ideologia. Ou seja, os votos dos dirigentes da sua estrutura local.
Vamos aos factos: Sua Excelência o Major Luís Alberto de Oliveira, foi Ministro
da Guerra num dos Governos do Dr. Salazar. Não era militante comunista, de facto.
E isso é que dói aos Comunistas. Tenham paciência mas o MUNDO JÁ VOS REJEITOU. E os Portugueses cada vez vos rejeitam mais. Também não era fascista. Que eu
saiba não seguiu nunca, nem em termos de pensamento, nem em termos da sua acção
as teorias de Fascio.
NOTA: (nem em Portugal foi implantado o Fascismo – o único grupo Fascista
português que existiu nessa época em Portugal, agregava os “Camisas Negras” sob o
comando do Dr. Rolão Preto; mas este movimento foi desarticulado pelo Dr. Salazar,
que era visceralmente contra o que defendiam).
Mas o facto de Sua Excelência o Senhor Major Luís Alberto de Oliveira ter Servido Portugal e a população de Coruche nunca o inibiu de defender as suas posições e
ideias políticas, muitas delas em desacordo com o Dr. Salazar, não tendo, apesar disso,
nunca sido preso.
Essa discordância com algumas posições do então Presidente do Conselho de
Ministros valeu-lhe sim o seu afastamento como Governante. O seu afastamento como
Ministro da Guerra. E apenas isso.
Mas isso não o inibiu de promover o desenvolvimento do Concelho de Coruche e
de ajudar os seus habitantes.
E como tal deve ser homenageado e reposta a sua estátua em local digno do seu
valor e da sua obra em favor dos Coruchenses.
Estamos a falar apenas de JUSTIÇA ao seu bom nome e à sua OBRA.
Termino chamando a atenção para o seguinte:
Um POVO que não respeita o passado da sua terra, do seu PAÍS, que não respeita a obra de quem O serviu, não tem presente, dificilmente terá futuro, pois perdeu
a noção de si mesmo, dos seus valores e do seu enquadramento.
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Espero que os habitantes de Coruche meditem bem sobre todas as MENTIRAS
que os COMUNSITAS lhes têm estado a contar, agora DESMASCARADAS, e
tomem as devidas medidas eleitorais de os afastar nas próximas eleições de 2009. É o
que merecem!
Quem Mente aos cidadãos não merece respeito e muito menos ser eleito.
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A propósito do cartaz sobre o comportamento sexual das senhoras

O que diferencia a esquerda da direita?
1 – Primeira tese que as diferencia: Igualdade!
A direita considera que os Seres Humanos, as Pessoas, não são todas iguais e como
tal devem ser tratadas.
A esquerda diz que todas as pessoas são iguais e como tal devem ser tratadas.
Uma primeira nota sobre estas duas teses em confronto. Partindo do princípio, na
minha opinião verdadeiro, de que as pessoas não são todas iguais a direita está melhor
habilitada, porque mais realista, a tratar da governação da sociedade.
Vejamos então se é verdade que as Pessoas são todas iguais;
No género – morfologicamente os homens são iguais às mulheres?
Na pirâmide demográfica – as crianças são iguais aos jovens e estes aos adultos?
Nas características físicas – as pessoas são todas iguais?
Na raça – todas as pessoas são da mesma raça?
Na religião – todas as pessoas professam a mesma religião? Todas têm religião?
Na formação – todas as pessoas chegam ao mesmo nível de habilitações literárias,
isto apesar de o ensino ser universal? Todas as pessoas com o mesmo grau de habilitação literária, dentro da mesma área do saber, têm a mesma capacidade de desenvolvimento e aplicação dos seus conhecimentos?
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Na educação – dois filhos, irmãos, com o mesmo tipo de educação e de condições
de base, são muitas vezes completamente diferentes nos seus comportamentos e atitudes perante a vida. Porquê?
No carácter – todas as pessoas são conservadoras? Todas são inovadoras? Todas
são pioneiras? Todas são líderes naturais? Todas são seguidoras?
Nos objectivos de vida - todas as pessoas querem atingir o mesmo objectivo?
Dos Três Pilares de base – Ser, Ter, Parecer – todas as pessoas nomeiam o mesmo
pilar como ideal de vida? Enfim, poderia continuar com mais algumas questões, para
mim, de resposta óbvia.
A resposta continuaria a ser: NÃO! Não somos todos iguais! Somos todos diferentes.
É interessante fazer este exercício mental fora das conjecturas, e do enquadramento, das “escolas oficiais” de pensamento, preferindo olhar para a realidade e deitando um olhar sobre ela, para tentar chegar a um ponto onde se encontre um caminho mais consentâneo com a realidade, partindo daí para o traçar de um caminho possível que possibilite às elites governantes alcançar o bem comum de uma sociedade, fim
último de qualquer filosofia política.
2 – A Organização da Sociedade
A sociedade humana é estratificada. Sempre o foi e sempre o será! Porquê? Porque
o ser humano é único no seu ser; na sua forma de pensar; na sua forma de agir e interagir com os outros seres humanos; na sua capacidade de sobrevivência; na sua capacidade de prever o futuro e de se precaver dos tempos menos favoráveis; na sua capacidade e habilidade de angariar bens; na sua relação com o transcendental; no seu grau
de curiosidade de perceber o mundo que o rodeia.
E, sendo diferente, organizou-se naturalmente em consequência, formal ou informalmente, desde os primórdios da humanidade. Tendo por base de organização da
vida, a célula familiar (pai, mãe, filhos – mesmo quando não havia cerimónias civis ou
religiosas para o estabelecer), organizou-se a sociedade segundo as capacidades de cada
um dos seus membros de desenvolver certas tarefas necessárias à sua própria sobrevivência e à dos membros da sua família. Organizou-se progressivamente estabelecendo
e organizando os laços com os elementos da sua família alargada (avós, tios e primos
direitos), com os membros do seu clã (tios avós, primos chegados e afastados), com o
seu grupo social (amigos e conhecidos) e com os seus compatriotas (aqueles que racionalmente ou irracionalmente partilham os valores da Nação e da Pátria).
3 – As Necessidades e os Desejos
E nos primórdios a sobrevivência era aquilo que é necessário à manutenção da
vida, ou seja; a) alimentação, b) abrigo e c) vestuário. E houve batalhas e guerras pela
conquista destes três factores/recursos. E hoje? Estas condições de pura sobrevivência
mudaram? Não! Convém aqui precisar o que quero, com isto, dizer. O ser humano
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complexo físico e mental tem: Necessidades e Desejos. As necessidades são as três funções necessárias à sobrevivência física, sem as quais não existe a possibilidade de sobrevivência; de vida mais ou menos prolongada.
Os desejos já entram no capítulo diverso do psicológico, do qualitativo, i.e. melhor
alimentação, melhor abrigo, vestuário mais confortável, querer arranjar técnicas para
viver mais tempo e com melhor qualidade de vida física, querer mais conforto, mais
segurança física ou psicológica, etc. Garantidas as três condições de base à sobrevivência, o ser humano busca a melhoria qualitativa e o prolongamento da sua vida terrena.
Assim as necessidades evoluíram segundo o percurso evolutivo do ser humano, ser
pensante, na busca de melhores condições de vida. Ser humano entendido como único
e como membro da comunidade de base que o rodeia.
4 – Mais algumas Diferenças e Contradições
Então se somos todos diferentes porque diz a esquerda que somos todos iguais?
Porque abstractamente, utopicamente, quer chegar à felicidade da sociedade através de
medidas gerais e universais; a) Somos todos seres humanos! Todos temos corpo e sangue! b) Todos temos capacidade de raciocínio! Todos queremos melhor vida! Estes pontos de partida têm uma resposta também óbvia: Sim!
Mas convenhamos que para definir uma sociedade de seres humanos, não chega.
E muito menos para partir do princípio que somos todos iguais! Se nas questões que se
prendem com a condição de todos sermos seres humanos e todos sermos corpo e sangue não há divergências.
Mas o sangue é todo igual? (i.e. Tipo A, B, 0 e subgrupos). O ADN é igual para todos
os seres humanos? Pelos vistos até isso a ciência veio dizer que não! Tudo bem.
Deixemos isso de lado, como deixemos igualmente de lado o facto de os corpos não
serem iguais. E ainda bem! Perdoem-me a graça: Que monotonia seria a vida! Já no
que se refere à capacidade de raciocínio. É verdade que todos a temos. Mas... o grau
em que temos essa capacidade é que é diferente de pessoas para pessoa e isso faz a sua
diferença na progressão de vida. Todos queremos melhor vida! Verdade! Mas todos
dizemos o mesmo quando verbalizamos: melhor vida? O que é para cada um, uma
melhor vida? Mais uma vez, isso depende de cada pessoa, do tempo em que se desenrola a sua vida, das coisas disponíveis e do espaço em que vive.
Regressemos então à base, da base: somos todos humanos! E aqui a Esquerda
assenta o seu cavalo de batalha e tira conclusões: se somos todos humanos, logo...
somos todos iguais, logo... todos temos direito ao mesmo, logo...não deve haver classes,
logo... a sociedade não é estratificada, logo... etc.
E extrapola todas as consequências desta sequência para o seu pensamento dominante, para a sua acção política. Mas logo entra em contradição com o seu cavalo de
batalha pois acrescenta: é preciso defender os mais fracos e os menos capazes! Então
em que ficamos? Se há mais fracos e mais fortes, somos todos iguais? Mais fortes e mais
fracos em quê?
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Defendem-se dizendo que a sociedade a caminho do socialismo ou da socialdemocracia sofre dessas desigualdades, mas que quando lá estivermos seremos todos
iguais... daí a célebre frase dos socialistas e sociais-democratas: a caminho do socialismo ou a caminho da sociedade sem classes. Pergunto: como? Se tudo o que está para
trás escrito das diferenças que existem entre os seres humanos reais é uma realidade e
impossibilita cientificamente essa possibilidade?
5 – E a Lei? E as Defesas? E a Previdência?
Iguais perante a Lei! Eis a suprema versão da esquerda, falhadas as outras versões.
Muito bem. Quem elabora as Leis?: 1.º – Seres humanos com capacidades próprias e distintas dos demais!; 2.º – O seu cumprimento é para todos obrigatório. Mas... todos a cumprem? E quando não a cumprem, todos são condenados da mesma forma ou grau?
Quando a Direita diz, que é necessário proteger os mais fracos assume que é face
aos mais fortes. Sabe que existem mais fortes e mais fracos e assume-o claramente, sem
hesitações nem complexos, como assume todo o postulado de que somos todos diferentes. É, em consequência, mais coerente com o seu postulado de base: os seres humanos são todos diferentes. Daí a necessidade de proteger o mais fraco do mais forte.
Então que Consequências destas premissas de base se podem tirar? Uma delas foi
a que levou a Direita a criar (no pós-guerra) o Estado Providência, que não o Estado
Social (criado pela Esquerda sobre as fundações do primeiro).
Nota: Não confundir a DIREITA com LIBERAIS. Uns nada têm a ver com os
outros (este erro é tão comum hoje em dia em Portugal e isso tem contribuído para a
falta de organização e afirmação da Direita em Portugal). Os Liberais defendem basicamente a Lei do Mais Forte. A Direita NÃO, como adiante se verá!
A Direita assume: somos todos diferentes. Há os mais capazes e os mais fracos. E
postula que por isso ser uma realidade e por não querer ver instalada na sociedade a
lei do mais forte diz claramente, sem medo das palavras, que por isso é preciso proteger os mais fracos. De quem? Dos mais fortes! Mas isto é feito sem amachucar os mais
fortes, os mais capazes. Porquê? Porque os mais fortes são os que têm mais capacidades de organização da sociedade nos diferentes níveis, de empreendedorismo, de condução da sociedade, de prover ao sustento dos demais, de defender a sua comunidade
de ameaças de estranhos à mesma. E como tal são necessários e imprescindíveis a uma
sociedade equilibrada.
Mas estes têm, sejamos claros, o DEVER de protegerem os mais fracos, os menos
capazes. Em primeiro lugar ensinando-os, enquadrando-os, dando-lhes a “cana para
pescar”. Não o peixe. Isso só em casos de incapacidade física ou mental, que impossibilitem as pessoas de angariar o seu próprio sustento. O dar a “cana” é proporcionar
aos menos capazes os ensinamentos necessários à sua sobrevivência digna na sociedade.
Por isso a Direita é normalmente muito atenta à construção de Normas/Leis que
protejam os interesses da sociedade sem possibilitar aos mais fortes o abuso sobre os
mais fracos e evitando que estes tentem tirar desforço. Tenta, no seu ordenamento jurídico, equilibrar os interesses em presença, privilegiando o Indivíduo e a Família.
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Mas a Direita foi mais longe e dada a imprevidência natural da maioria criou um
sistema qualitativo que permite: a) quando estão doentes, e não têm meios suficientes,
as pessoas terem assistência médica – as caixas de Previdência, Assistência Médica e
medicamentosa; b) quando trabalham e se encontram numa situação de involuntariamente estarem desempregadas, não morrerem de fome: o subsídio de desemprego; c)
quando trabalharam toda a sua vida, quando atingem uma idade avançada, e já não
podem trabalhar, não morrerem de fome: a pensão de reforma. Ou seja o Estado
Previdência, alimentado ao longo da vida pelas contribuições dos cidadãos.
A Esquerda o que fez: tomou todas estas evoluções (almofadas sociais) e flexibilizou de tal maneira as regras de acesso ao sistema, criando o Estado Social, que subverteu a ideia inicial de ajuda aos que mais precisam. Agora é para TODOS, precisem
ou não. Daí a sua falência!
ATENÇÃO: Este Estado Previdência tem sido o responsável pela manutenção da
Paz no Continente Europeu, desde a 2.º guerra mundial, dado que é uma “almofada
social” fundamental que ninguém quer perder!
6 – Referências Humanas – os três níveis – individual, colectivo, transcendental
Mas voltemos, para já, à organização da sociedade, às referências humanas: O primeiro nível da organização humana é a família.
Em primeiro lugar, o ser humano precisa de ter à sua volta o núcleo familiar para
poder ser uma pessoa equilibrada, segura, capaz de desenvolver as suas capacidades de
inter-relacionamento saudável com os outros níveis. É o seu “porto de abrigo”, a sua
influência directa no dar e receber, a sua fonte primeira de aprendizagem.
Em segundo lugar, o ser humano necessita de sentir, de saber, que pertence a um
grupo social e a uma comunidade de interesses, de língua, de história, de cultura: Uma
Nação, com território, com Povo que é, juntamente com os valores e factores comuns,
a sua Pátria. A sua grande casa e dos seus com-nacionais, dos seus compatriotas, que o
ajuda a identificar-se no meio do Mundo como ser gregário e politicamente organizado e identificado.
Quer a Nação tenha um Estado que a represente, ou não. Temos inúmeros exemplos disto; um exemplo apenas: o Povo Curdo de que tanto se fala. Não é pelo facto de
terem o seu território dominado pela Turquia e pelo Iraque, não é pelo facto de não
terem um Estado, um Poder Político reconhecido e independente que os represente,
que deixam de ter um sentimento nacional, um sentimento de Pátria fortíssimo.
Em terceiro lugar o ser humano necessita de acreditar no transcendental. Na sua
busca pela primeira razão da sua existência, – da existência dos outros, do seu Mundo,
do Mundo – chega a Deus. Mesmo os que não acreditam na sua existência acabam
por lá chegar pela Razão.
Se não vejamos: a teoria mais na moda actualmente é que o Mundo foi gerado
pelo “Big Bang”! Tudo bem! Isso pode até ser a causa material, ao alcance da observação limitada do ser humano...! Mas... quem deu origem à matéria que originou o
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“Big-Bang”? Dizia Louis Pasteur “quanto mais aprofundo os meus conhecimentos
científicos, quanto mais procuro a causa primeira, mais chego a uma resposta: Deus”.
E assim de há muito que, independentemente das religiões, se estabeleceu no Ser
Humano a trilogia fundamental das suas circunstâncias. A sua própria individualidade
é rodeada dos três factores decisivos: a) o da sua organização próxima. O seu “porto de
abrigo”, a esfera da sua convivência do dia-a-dia: A Família; b) o da sua organização
comunitária, do seu sentimento de pertença a uma nacionalidade, a uma comunidade
psicologicamente coesa: a Nação e a Pátria; c) o transcendental, o que o transcende,
que está fora do seu domínio e muitas vezes fora da sua compreensão, o sobrenatural:
Deus.
E por temor deste enunciado, da sua força agregadora, da sua força face a outras
ideias, a esquerda entreteve-se a deslustrar esta trilogia. Porque defende um Internacionalismo e uma Igualdade que só existe na utopia. Mas como quer valorizar essas
premissas e transformá-las em valores, a Esquerda ridicularizou e tentou menorizar
esta trilogia, da raiz mais profunda, do ser humano que a Direita portuguesa, (a que
deu corpo ao regime autocrático da 2ª República), e a Democrática que também foi
fundadora da 3ª República, defende e deverá continuar, porque natural, a defender.
Já não vale a pena referir que até à 2.ª Grande Guerra esta trilogia era defendida
pela esmagadora maioria da população portuguesa. A memória só é curta para alguns.
Só com o surgimento e o fortalecimento dos regimes internacionalistas (leia-se
socialistas e comunistas, que buscaram as suas raízes no século XIX) é que esta trilogia
foi tentativamente substituída por outra: Igualdade, Internacionalismo, Ateísmo/Laicismo.
Em resumo:
NÍVEL

ESQUERDA

DIREITA

Individual
Colectivo
Transcendental

Igualdade/Indivíduo
Internacionalismo
Ateísmo/Laicismo

Diferença/Família
Nação/Pátria
Deus

O livre arbítrio é um dado do ser humano. Pode fazer o bem ou o mal. Pode acreditar ou não acreditar. Pode defender as ideias que quiser. Ora assim não tente a esquerda retirar o livre arbítrio aos outros. Livre arbítrio que para si e para os seus seguidores, guarda.
Que a Esquerda não tente impor como únicos os seus valores, a sua trilogia. As
consequências políticas, económicas e sociais de cada um destes postulados são diversas.
Se a partir disto a Esquerda quer impor o comportamento sexual das senhoras que
estão no cartaz, como comportamento igualitário, e difundir a ideia que são iguais a
nós, é problema dela. A asneira não paga imposto!
Fico hoje por aqui!

60

Miguel Mattos Chaves

União Europeia
TRATADO de LISBOA

Vamos aceitar o novo tratado ou ficamos com os actuais em vigor?
O que está em causa com este Novo Tratado é uma velha luta Ideológica e Doutrinária entre duas correntes Europeias. Luta velha de 50 anos. É uma luta sobre a
Organização do Poder Europeu. E em dois campos opostos encontram-se, (independentemente de se situarem na Esquerda ou na Direita), duas forças que dividem a
Europa a meio:
Falo dos que defendem uma Federação de Estados e dos que defendem uma
União Intergovernamental de Estados. Ambas as correntes são Europeístas. Ambas
defendem a União dos Povos da Europa. Ambas querem a Paz no Continente Europeu. Então o que as diferencia? Então o que está verdadeiramente em causa e que não
se discute em Portugal?
De um lado estão os Federalistas. Estes propõem a construção de um ESTADO
EUROPEU que governará a União Europeia por de cima dos Estados-Nação. Isto é,
querem criar um Estado Soberano que decida em matérias como a Segurança, a Defesa, a Política Externa, a Justiça e os Assuntos Internos. Querem que seja o Estado
Europeu a decidir sobre o que os Estados agrupados na União têm que fazer, e decidir
sobre o que não podem fazer.
Isto para além da área económica e financeira (mercado único, liberdade de circulação de pessoas, bens e capitais, política orçamental, etc...) querem o Estado Europeu
a decidir sobre as matérias fundamentais dos Estados, sobre matérias fundamentais dos
Cidadãos.
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Do outro lado estão os que defendem a União Livre. Os Intergovernamentalistas.
Estes propõem uma União dos Estados Europeus, em que cada Estado mantém a sua
Soberania e o seu Poder de Decisão nas matérias que são “o coração” das Soberanias
como a Segurança, a Defesa, a Política Externa, a Justiça e os Assuntos Internos.
Isto é, admitem uma Federalização ou Integração (as palavras neste caso são sinónimos perfeitos) na área Económica e Financeira, mas não querem uma Federação nas
outras matérias. Querem preservar a Autonomia de Decisão dos seus Estados nas matérias Políticas e de Soberania.
São dois Modelos de Organização do Poder distintos, com reflexos na capacidade de cada Nação, na capacidade de cada Estado. Se os Europeus adoptarem o
Modelo Federal, o Estado Federal Europeu, têm que estar preparados para verem os
seus Estados e os seus Cidadãos enfraquecidos em termos de decisão. Enfraquecidos
em termos de Autodeterminação. Enfraquecidos em termos da sua capacidade de
Auto-Governo.
Se os Europeus adoptarem o Modelo actual da União Intergovernamental, aquele que tem governado a Europa até agora, preservam a Autonomia da sua Nação, do
seu País, do seu Estado. Mantém a sua Liberdade de decidirem nas matérias de Paz e
Guerra, nas matérias de estabelecerem Relações Diplomáticas, ou Não, com os Países
que querem; mantém-se livres de entrarem ou não nas Organizações Internacionais
que mais lhes convêm.
Ora, como se vê, está agora em discussão uma matéria muito GRAVE sobre estes
temas, porque agora os Cidadãos dos Diversos Estados Europeus têm que decidir
entre:
– Se querem continuar na União Europeia, como até agora, preservando a
Soberania dos seus Estados, a independência da sua Nação de decidir sobre matérias
políticas vitais para o efeito, e nesse caso têm que recusar o Novo Tratado, mantendo
os actuais Tratados em vigor;
– Ou se querem uma nova Europa, Federal, com um Estado que governe a sua
Nação e o seu Estado, perdendo a Soberania e a Independência de decidir sobre os
seus destinos; perdendo numa palavra, a sua Autodeterminação; e neste caso aceitam
o Novo Tratado.
É isto que está em causa com o Novo Tratado de Lisboa. É um Tratado mais
Federal que os anteriores (Nice, Amesterdão, Maastrich, Roma). Um bocadinho menos
Federal que o chumbado projecto da “Constituição Europeia”, com o qual vai ser politicamente comparado nos discursos públicos, para iludir a oposição dos cidadãos que
não querem a Federação; para iludir os Intergovernamentalistas, mais distraídos ou
menos informados.
É o discurso que começou já a ser feito junto da opinião Pública dos EstadosMembros, para ver se passa. Vejamos os pontos principais do Novo Tratado que implicam perda de Autodeterminação das Nações, dos Povos Europeus:
1. O CONSELHO EUROPEU, (onde estão representados os Governos dos
Estados, os Governos das Nações), perde poderes em praticamente todos os capítulos,
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em favor: – da Comissão, órgão Federal, supranacional, que passa, na prática a dar
ordens aos Governos Nacionais sobre as matérias já referidas; – do Alto Representante
PESC e PESD, que passa a ser, na prática o Ministro dos Negócios Estrangeiros, com
mais poder que os Ministros dos diversos Estados; – e do Parlamento Europeu.
2. Em matéria da Política Externa, de Segurança e de Defesa: São aprofundadas
as matérias de Integração (federalização) sobretudo ao nível das Políticas Externa e de
Segurança. Quem passa a decidir é a União Europeia. São acrescentadas matérias no
campo da Defesa; Isto é os Estados deixam de ter autonomia de decisão sobre estas
matérias e terão que cumprir o que for determinado pela União.
3. Igualmente em matéria de Assuntos Internos e Justiça, aprofunda-se a Federalização, introduzem-se novos temas e são criados Novos Tribunais;
4. Nos mecanismos, nos processos, de Decisão: São introduzidos mais temas que
passam a ser decididos por maioria (federalização), em vez de por unanimidade (cooperação intergovernamental); sem que os Estados tenham a possibilidade de se recusar
a aceitar medidas que prejudiquem os seus Cidadãos. Nomeadamente em matérias de
PESC / PESD, e Assuntos Internos e Justiça passará a haver mais votações por maioria e menos por unanimidade. Até aqui só por unanimidade.
Mesmo que alguns Estados não queiram adoptar certas decisões, muito dificilmente conseguirão não o fazer, já que ficou mais fraca a hipótese de se constituírem as
denominadas Minorias de Bloqueio. (vários países a não concordarem com as decisões
e portanto de acordo em bloqueá-las). Com o novo Tratado, que agora querem impor
aos Europeus, ficam estas minorias de bloqueio Mais difíceis de atingir.
5. NOVAS FIGURAS – É introduzido o cargo de Presidente do Conselho, que
será eleito por 2 anos e meio, escolhido pelo Conselho Europeu. Deixa de haver Presidências Rotativas exercidas pelos Estados-Membros. Este Presidente tem alguns poderes que até aqui as próprias presidências rotativas exercidas pelos Estados-Membros
não tinham (como é o caso da actual, em que Portugal está na Presidência).
6. Em resumo breve vemos que em matéria de:
(A) Composição e Competências
– O Conselho Europeu – que até agora Define as Políticas, perde poderes.
– A Comissão – órgão supranacional não eleito por ninguém - mantém e Reforça
os seus poderes em mais matérias, alargando o seu actual Poder de Iniciativa Legislativa.
Tem actualmente 27 Comissários passará a ter 18 em sistema rotativo. Isto é alguns
Estados deixam de ter cidadãos seus na Comissão. A Comissão passa a ter como Vice-Presidente o Alto Representante da PESC (na prática Ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia) que até aqui estava na dependência do Conselho Europeu.
O Parlamento Europeu – que é composto por Deputados eleitos nos seus Estados
originais, pelos seus Concidadãos, e que adopta a legislação da União, vê o seu número de Deputados reduzir-se dos actuais 785 euro deputados para 750. Portugal, por
exemplo, perde representação.
(B) OUTROS assuntos graves no que se refere à perda de Soberanias: Verifica-se
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um Aprofundamento do Direito de Petição, Um Aprofundamento do Pilar POVO, um
Aprofundamento do Pilar TERRITÓRIO, um Fortalecimento do Pilar PODER
POLÍTICO; Aprofundamento do Ius Tractum, capacidade de assinar Tratados e
Acordos Internacionais;
Aprofundamento do Ius Legationem, capacidade de enviar Representantes de
Política Externa para entidades nacionais e/ou intergovernamentais (ie. Nações Unidas); Aprofundamento do Direito de Representação.
Tudo isto Características de um Estado Soberano. Tudo isto que é a matéria central da Autodeterminação dos Povos, da autodeterminação das Nações Europeias.
(C) Portugal não exerceu o Direito de Opting out, (ou seja o direito de poder não
aceitar medidas lesivas dos seus interesses, lesivas dos interesses dos seus cidadãos), mais
uma vez, em NENHUMA das MATÉRIAS DO TRATADO. Em resumo, temos um
Tratado que propõe, na prática, a constituição de Estado Federal Europeu. E pergunta-se:
– Será a Federação melhor que um Quadro de União Intergovernamental de
Estados que cooperam entre si, mantendo a sua autonomia e capacidade de decisão,
como até aqui?
– Têm os Governos legitimidade para, nas costas dos seus Eleitores, nas costas dos
seus Cidadãos, alienarem a capacidade de Autodeterminação das Nações, alienarem o
direito á autodeterminação dos Povos? A quem pediram essa legitimação? Não estamos
a falar de temas menores!
– Quem lhes deu autorização, (aos Governantes), para que os Países, (o meu
incluído) deixem de ser Soberanos?
Assim os Governantes TÊM que OBRIGATÓRIAMENTE NOS PERGUNTAR:
– Quer a constituição de uma Federação Europeia? OU Aceita que Portugal veja
diminuída a sua Autodeterminação? OU Aceita que Portugal perca a sua Soberania?
Vejamos quais os resultados (no Referendo que deverá ser obrigatoriamente realizado
em Portugal) de um SIM ou de um NÃO:
Se o resultado for o SIM: o país passa, na prática, a Estado Federado pela adopção desta Constituição e de todos os seus efeitos e perde a sua Soberania Plena, perde
a sua Autodeterminação.
Se o resultado for o NÃO: o país permanece na União Europeia não adoptando e
não sendo obrigado pelo presente projecto de Tratado, ficando, assim, obrigado apenas ao cumprimento dos actuais Tratados em vigor (Roma, Maastrich, Amesterdão e
Nice).
Como sou Europeísta, mas não quero uma Federação, não quero que o meu País
perca a sua Soberania, recomendo que: Todo o cidadão se bata pela organização de
um REFERENDO em Portugal; Todo o cidadão se bata pela redução das matérias de
Integração (Federalização) exigindo ao Governo Português que o preveja no actual
projecto de Tratado; Todo o cidadão alerte a restante População Portuguesa para um
aprofundar das Posições Federais que retiram poderes: – Aos Estados Nacionais, – Ao
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órgão Intergovernamental – O Conselho Europeu, cada cidadão defenda politicamente a linha da cooperação intergovernamental, contra a opção federal, explicando-a
por todo o País, junto dos seus concidadãos.
Deverá desmascarar e denunciar as matérias em que o Tratado é claramente federal, em matérias que fazem parte do “Coração da Soberania” do Estado Português;
Depois de explicar bem, junto da população, tudo isto, e exigindo dos Governantes a
organização de um Referendo, deveremos defender o NÃO ao Novo Tratado na forma
como ele está escrito.
Já que em Portugal nada destas matérias se discutiu até agora sugiro que sejamos
nós Cidadãos a exigir dos Governantes e dos Políticos Federalistas, (de todos os Partidos), que ponham este tema á discussão da População Portuguesa. Como inter-governamentalista, só um debate sério sobre este assunto de extrema importância para o
futuro da União Europeia e muito grave para o futuro de Portugal se exige.
E não é admissível que os Federalistas (exs: Cavaco Silva, João de Deus Pinheiro,
António Vitorino, José Sócrates, Durão Barroso, etc...) chamem de anti-europeístas aos
intergovernamentalistas que pedem o debate, pois se o fizerem estarão a agir de má-fé
ou pior ainda, estarão a agir como ignorantes e a enganar o Povo Português, e Portugal.
Resumo: Final das Negociações: 18 de Outubro de 2007, Assinatura do Tratado:
13 de Dezembro de 2007, Ratificação: (2 MODALIDADES PREVISTAS) ou pelos
Parlamentos Nacionais ou por via de Referendo
Entrada em Vigor: Após Ratificação em Referendo ou após aprovação nos Parlamentos Nacionais, ou Após Publicação no Jornal das Comunidades e nos Jornais Oficiais dos Estados.
O Presente Documento procura analisar o Novo Tratado a partir de dois prismas
fundamentais:
Grelha de Leitura: Perda de Soberania dos Estados, perda do Poder de Decisão
das Nações.
Luta Ideológica e Doutrinária na Europa: Federalistas contra Intergovernamentalistas.
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Estupefacto com ideias de Saramago

“Portugal acabará por integrar-se na Espanha”
(in Diário de Notícias de 15 de Julho de 2007)

Li com verdadeira estupefacção o artigo publicado no DN com o bombástico título
acima descrito. Esta manchete, digna do pior dos jornais sensacionalistas, foi retirada da
entrevista ao comunista, internacionalista e residente em Espanha, José Saramago.
Que o Sr. Saramago diga o que lhe apetece, em consonância com os seus valores
internacionalistas e de negação permanente da sua nacionalidade de origem, (que não
é a sua de eleição), é lá com ele e está no seu pleno direito. Que queira arranjar entrevistas que façam vender mais os seus livros, e que tente servir-se dos jornais para esse
fim, é lá com ele.
Mas que o DN, que reputo de jornal sério, puxe para manchete de primeira página esta parte das opiniões do entrevistado é que já me parece configurar uma deriva
deste jornal para o mais baixo sensacionalismo. O que é pena! O que me confrange
como português e como cidadão desta Nação de mais de oito séculos!
Por duas razões: em primeiro lugar a seriedade a que o Diário de Notícias nos
habituou, não me fazia esperar tal; em segundo lugar, porque este é um jornal com
uma respeitável idade e um jornal de expansão nacional, que habituou os portugueses,
meus compatriotas, à manutenção de algum critério jornalístico que evitou, até agora,
fazê-lo cair na negação da nacionalidade dos que têm sido a sua fonte de receitas e o
ganha-pão dos seus colaboradores.
Os nossos antepassados andaram séculos a arranjar forma de conseguirem um
auto-governo para a Nação portuguesa. E conseguiram-no depois de muitas guerras
com as diversas Nações da Espanha. Conseguiram unir a Nação, o Povo e o Território;
conseguiram instalar e preservar um Poder Político que, emanando da Nação, governasse e autonomizasse Portugal das restantes Nações.
A manutenção desse auto-governo, e o seu reconhecimento internacional, custou
muito sangue e trabalho ao Povo Português, através dos tempos e tem dado muito trabalho, custado muitas lutas, muitos dissabores, aos governantes que nos têm conduzido durante oito séculos de história.
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História longa, vasta e rica em dedicação das várias gerações de verdadeiros portugueses; história individualizada por acontecimentos próprios derivados da vontade
expressa dos nacionais (do Povo português) de todas as gerações. A existência da Nação Portuguesa, a existência de Portugal, e da sua capacidade de auto-governo não pode ser posta
em causa por um qualquer pretenso iluminado! Não pode ser posta em causa por opiniões
veiculadas de forma sensacionalista, sobretudo por um jornal que é tido como referência.
Os Arménios, os Curdos, os Tibetanos, os Bascos, os Catalães, e outras inúmeras
Nações/Povos, andam à séculos a tentar conquistar a sua capacidade de auto-governo;
andam há séculos a tentar conquistar a sua independência; andam há séculos a tentar
conquistar o direito a constituírem um Poder Político próprio que os governe e que seja
reconhecido internacionalmente. Não têm tido sucesso, até agora. Mas continuam na
sua luta porque não querem ser dependentes, politicamente, de outros Estados.
Os Arménios, do Estado Russo, os Curdos do Estado Turco e do Estado Iraquiano, os
Tibetanos do Estado Chinês, os Bascos e os Catalães do Estado Castelhano. E vem agora
o escritor internacionalista, comunista e residente em Espanha, propor aos portugueses que
se aniquilem, que aniquilem a sua capacidade de auto-governo, que aniquilem a sua independência, que aniquilem a sua história de oito séculos, em favor de outra Nação, em favor
de outro Estado?
Este homem sabe que não se vislumbra, por essa Europa fora, nenhum movimento de retrocesso em relação a independências adquiridas há menos tempo que Portugal.
Ninguém tem conhecimento de que a Holanda se queira reintegrar na Alemanha, ou
a Bélgica, ou parte dela, na França.
Sabe, e di-lo, que um dos problemas das elites em Portugal, ao longo dos séculos,
é o seu desprezo pelo povo que as sustenta e a tentação da riqueza fácil “adquirida”, se necessário, vendendo-se ao estrangeiro. Sabe que o próprio povo tem varrido essas elites.
Mas dele tudo se espera, desde que seja para vender os seus livros!
De outros como ele, nomeadamente parte da Nobreza da época de 1383, parte da
Nobreza de 1580 que queriam mais propriedades e mais Títulos Nobiliárquicos, tudo
se espera! De alguns portugueses, que vivem na miragem de que se nos integrássemos
em Espanha ganhariam mais dinheiro e teriam mais regalias, tudo se espera!
Mas do que eu, e muitos milhões de portugueses, não estávamos à espera é que o
Diário de Notícias fizesse disso manchete de primeira página, tornando-se assim num
aliado objectivo desse tipo de pessoas que não querem um Portugal Independente e
Soberano no concerto do Sistema Internacional de Nações.
E já agora... Não creio que as pessoas hoje ainda não saibam o significado da palavra nacionalismo!? Nacionalismo é a adesão e o sentimento de pertença a uma nacionalidade, a uma Nação. Quem não tem esse sentimento, (que não tem nada a ver com
a rejeição de outras nacionalidades, mas sim com a escolha de pertença a uma), deveria abdicar dela e tornar-se nacional de outra Nação.
Assim recomendo ao Sr. Saramago que opte pela nacionalidade espanhola.
E recomendo ao Diário de Notícias que recupere a sua linha de seriedade intelectual,
que sempre o tem caracterizado, e que agora ficou manchada por esta infeliz manchete.
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O Embuçado em nós

A rádio que há anos oiço para acordar, e com a qual às vezes até me costumo rir, esta
manhã tinha uma brincadeira com D. Duarte de Bragança, em que lhe dava o aspecto de ser um tonto.
A minha vontade imediata foi mudar de rádio, irritada, mas, no espaço de segundos, o meu desejo passou para contactar a rádio e dizer-lhes que era uma falta de respeito o que estavam a fazer. No entanto, imediatamente compreendi o ridículo e a
sobrevalorização daquela brincadeira que seria esse meu acto.
Assim, não mudei de posto, nem reagi. Continuei a acordar, calmamente apesar
do sentimento de revolta pela brincadeira com o herdeiro da Casa de Bragança e pretendente ao trono de Portugal. Lembrei-me de como os outros monárquicos que
pudessem também estar a escutar aquele posto nacional se estariam a sentir… conhecendo-os, sei que a reacção não será boa, que não vão gostar e que vão ter duas atitudes, normalmente divididas por faixas etárias: ficam furiosos, isso é unânime para os
que concordam que D. Duarte seria Rei caso estivéssemos em Monarquia, depois
teriam necessidade de reclamar sobre aquilo que concordariam ser “uma pouca-vergonha”; por outro lado, os monárquicos mais maduros, terão posição de desprezo, em
que consideram que os locutores não percebem nada de nada e que não os podemos
valorizar.
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Eu sinto-me revoltada, mas quis compreender porquê. É que todos os dias ouço aquela rádio, e pelo menos todas as semanas há um
conhecido meu que passa pela ridicularização
de ser uma “charge política”. E, na realidade
só não o é quem não é figura pública. E D.
Duarte é uma figura pública, felizmente.
Ainda há bem pouco tempo o alvo dos
comediantes radiofónicos foi o líder do maior
partido da oposição, Luís Filipe Menezes, que
conheço há anos e com quem sempre simpatizei (como pessoa, pois ideologicamente a minha simpatia diminui). Ri-me da sua voz pausada e que procura sempre transmitir bem os
seus sentimentos, a dizer que “só pedia respeito” e ri-me da música que lhe fizeram com
essa frase e um conjunto de ideias que em nada abonavam o recém-eleito líder do PSD.
O facto de eu ter achado graça a essa
charge não mudou em nada a minha consideração pelo presidente dos social-democratas,
não me fez pensar que ele era parvo ou que
não era respeitado por ninguém. Ficou tudo
na mesma. Porque é que, então, senti aquela
revolta com uma charge semelhante, e com
menos requinte musical, a D. Duarte?
Fiquei revoltada. Não fico revoltada quando todos os políticos da nossa praça são
gozados, pessoas que conheço e com quem lidei. Com D. Duarte, que também tenho
o prazer de conhecer de quando estava activa nas lides monárquicas, senti a tal revolta. Isso quase faz parecer que o herdeiro da Dinastia de Bragança precisaria de mim (!)
para o defender. Ora foi esse sentimento que me fez compreender o porquê da minha
amplitude emocional face à agressão humorística diária a diversas figuras públicas naquela rádio.
Se nuns casos me sinto indiferente e noutro caso sinto necessidade de deixar de
ouvir a minha rádio de eleição há anos, é porque realmente D. Duarte é mais do que
uma figura pública. É um símbolo.
Eu que julgava que tinha a veia monárquica adormecida face à inépcia dos próprios monárquicos, afinal, quando se tocou no símbolo da nossa identidade cultural e
nacional (no sentido de Nação mesmo) reagi, acordando essa mesma veia.
D. Duarte, por mais que não seja automaticamente o Rei de Portugal caso se
regressasse ao regime monárquico (poderíamos, a meu ver, iniciar uma nova dinastia),
é sem dúvida a única figura pública unanimemente vista como possível Rei de Portu70
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gal. Assim, gozar com ele ou com o presidente da república, ou com primeiro-ministro, ou com o líder da oposição é diferente, pois o Rei é, antes de mais, um símbolo.
Simboliza Portugal como Estado e o Estado é composto pelo seu Governo, pelo seu território, pelo seu povo.
Quando se insulta o Estado ou um seu símbolo (tal como a bandeira, recentemente banalizada com o Euro 2004, o que lhe retirou impacto face a maus tratos) somos
todos que estamos envolvidos. Estes três braços que enformam o Estado, têm duas vertentes humanas e uma física.
O Rei dá-lhes vida a todas, pois o território é aquilo que naturalmente necessita
de preservar, pois mais do que os limites fronteiriços que hoje em dia se desvanecem
em temos de importância, são os valores culturais, sociais e morais que aqui estão implícitos.
O governo é algo que qualquer monarca encabeça, independentemente do sistema político vigente, o que neste caso é o parlamentarismo, pelo que o importante é
realçar a superioridade do Rei ante as lutas partidárias comummente e erroneamente
designadas de lutas políticas, tornando-se o fiel da balança que zela antes pelo interesse
do povo do que pelo interesse partidário.
Por último, representa o povo do Estado, na medida que gera consenso maioritário em seu redor desde a aclamação, enquanto os partidos são sempre e apenas facções
daqueles que se dignam em votar.
Gozar o Rei choca-me, porque gosto de Portugal. Mas não fico nem zangada, nem
indignada, nem indiferente, ao facto da “minha” rádio brincar com o “rei” D. Duarte.
Continuo a sintonizar o mesmo posto, não lhes vou mandar emails a reclamar, nem
vou fazer de conta que “o que vem de baixo não me toca”. Prefiro pensar no quanto
é positivo que o D. Duarte, apesar da sua ausência da Comunicação Social, do seu afastamento da vida política, do seu recolhimento social, da sua fraca presença mediática,
é, ainda, uma figura pública, que marca Portugal como passível de ser uma monarquia
pois é isso que ele representa como SAR (Sua Alteza Real, desígnio de quem tem direito a arrogar-se herdeiro de um trono, mais do que seu pretendente).
O facto de brincarem ou gozarem – como prefiram o termo – com ele, demonstra que sabem quem ele é, dão-lhe importância suficiente para que seja alvo de uma
charge, ouvem-no quando fala, mesmo que não o escutem… é que, de facto, esse é o
tratamento que todas as pessoas importantes no futuro do País têm e o D. Duarte de
Bragança só é mesmo importante porque deveria ser o Rei de Portugal.
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Muro das Lamentações, Muro de
Lamentar…

Na semana da passagem de ano, fui passear pelo Médio Oriente e, obviamente,
não pude deixar de ir a Jerusalém. A travessia da fronteira foi feita pela Jordânia e foi
uma surpresa. Já atravessei vários postos fronteiriços de regiões com menor ou maior
intensidade de conflito, mas nunca tinha sentido uma diferença tão grande, num
pequeno espaço entre uns dois quilómetros de estrada…
Na Jordânia encontramos um povo extremamente afável, compreensivo para as
diferenças – brutais – culturais graças a um turismo forte, crescente e que pretende ser
um substituto para a ausência de petróleo (ou será só ausente no que respeita à sua
exploração?) num Estado de beduínos sedentarizados que se pode caracterizar como a
Suíça do Médio Oriente, mas com um cariz diplomático ainda mais acentuado.
O espírito árabe existe em cada esquina, a aculturação é pequena quando comparando com as capitais marroquina ou tunisina, no entanto, o grau civilizacional – que
podemos medir face aos parâmetros ocidentais, neste caso, pelas boas vias rápidas, o
tipo de serviço hoteleiro, o cuidado na preservação da água e talvez pela parcial preocupação urbanística (cheio de erros arquitectónicos como os ‘algarvios’) – está num
nível bastante razoável para receber turistas e pensar que o país pretende ter um futuro. Numa escala de 0 a 10 estaria num nível 6, 7…
A educação está preparada para ir até aos 16 anos e nas universidades estudam
jovens para poderem vir a preencher muitas vagas de quadros médios e superiores que
ainda não existem. O inglês disseminou-se há muito, em terras onde Thomas Edward
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Lawrence (o da Arábia) se perdeu em diversos sentidos e fez amizades históricas. Apesar
de alguma falta de respeito pelos livros (a cada final de ano lectivo, quando sabem que
passaram de ano, os alunos atiram-nos para o ar nas ruas e não são recuperados), a leitura é generalizada pelas diversas camadas sociais.
Os homens e as mulheres, embora frequentem escolas separadas, encontram-se
nas ruas e falam-se entre si, dentro dos parâmetros do respeito islâmico que não é muito
diferente daquele que existia no início do século passado entre os católicos.
As mulheres maquilham-se como pela Europa dos anos 80 (para quem não se lembre, era uma maquilhagem bastante feminina e excessiva…), quer usem véu ou não,
mas que não o colocam, e apresentam também bastante ousadia no trajar. Não nos
podemos esquecer, que tanto a rainha anterior, como a actual que é palestiniana, não
usaram véu e apresentaram-se sempre com um bom grau daquilo que o Ocidente classifica como modernidade e que também podemos caracterizar como aculturação.
Uma manobra de marketing, consciente ou inconsciente…
Todo este cenário permitiu-me desfrutar de um País com paisagens extraordinárias, com as melhores estâncias sobre o Mar Morto e que abre facilmente a porta a
quem quer ter um primeiro contacto com o Médio Oriente, sobretudo se estiver com
vontade de ir passear ou peregrinar pela Terra Santa e ainda guarde alguns receios.
Quando chegamos à fronteira entre a Jordânia e Israel, sente-se a cada quilómetro adensar-se a tensão. E observa-se a estrada, com lombas desagradáveis, cheia de
casas que nos lembram os nossos bairros de barracas de cimento, que no entanto são
estruturas mais ou menos habituais e aceitáveis para os autóctones em toda a África e
também naquela zona.
Amã é conhecida como a cidade branca, o que para Portugal que tem o Alentejo
tão bem caiado, não faz sentido, porque se trata de um branco sujo, como marfim
velho, onde os prédios e mais de três andares são proibidos, excepto se pertencerem a
grupos económicos suficientemente fortes para contornarem – de um modo que me
recorda várias instituições nacionais do nosso país – essa regulamentação. Por outro
lado, esses três andares contam para a frente do edifício que dê para a estrada, sendo
que numa cidade que já se equiparou a Lisboa nas suas sete colinas é fácil ficarmos,
como eu, num hotel cuja entrada é no quinto piso, pois os outros dão para o outro lado
da colina, e de frente parece um pequeno prédio.
Quando deixamos a capital jordana, a paisagem vai-se modificando, porém as
estradas não atravessam muitas outras cidades. Com a aproximação da fronteira israelita passamos por diversas zonas habitadas. O verde escasseia, não apenas aqui onde
seria natural encontrar alguma ruralidade espevitada, mas por todo o país. Cabras e
ovelhas são o único gado que se vislumbra e uma vacaria leiteira é o único complexo
que nos leva a compreender porque é que há sempre leite ao pequeno-almoço…
Quando já falta pouco mais de meia-hora para chegar ao posto fronteiriço, encontramos várias mulheres que pedem boleia ao nosso autocarro turístico e por mais proibido que isso seja, o nosso condutor pára. Porque dar boleia às jovens, que trabalham
na fronteira, e que teriam de ir a pé ou num pequeno autocarro cheio, facilita as buro74
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cracias fronteiriças do lado jordano. Realmente, conseguir o visto de saída foi um processo surpreendentemente rápido e em pouco tempo estávamos perante os jovens que
prestam serviço militar obrigatório, em Israel, entre os 18 e os 21 anos. Uma espécie
de lavagem cerebral israelita, onde se incute a postura de cara de pau e uma atitude de
arrogância como de superioridade de um país que parece não saber, histórica e culturalmente, o que é ser feliz.
As dificuldades para passar esta fronteira são imensas e curiosas. Uma cúfia que
eu usava (o lenço que costumamos ver na cabeça dos beduínos, equivalente ao que
Arafat sempre usava em preto e branco) de tons vermelhos levantou-me problemas: é
algo que todos os turistas em Petra compram… foram revistados até para verificação
da eventualidade de armas químicas! O facto de irem três portugueses num grupo de
13 pessoas, das quais as restantes eram espanholas, também levantou problemas.
Porque parecia que estávamos a querer despistar de onde vínhamos, uma vez que lhes
não fazia sentido não termos feito a viagem só com portugueses. Questionaram-nos
mesmo se os portugueses se davam bem com os espanhóis. Não resisti e disse: “temos
um pequeno problema por resolver em Olivença, mas está esquecido para todos, fora
isso não lutamos pelas fronteiras desde há alguns séculos e até partilhamos a água, pacificamente…”
Sinceramente, não sei como obtive o visto depois disto, mas suponho que o facto
de tê-lo dito a sorrir e o grupo se ter rido, teve influência na decisão da operacional de
fronteira, menina bonita com cara de má, que insistia ainda em “porque é que eu tinha
uma cúfia…” e terá sido definitivo o facto de eu ter carteira profissional de jornalista,
apesar de ser claro que pretendia passar em turismo e não em trabalho. O quarto poder
ali mete mais medo do que respeito…
Passados 500 metros depois da agitação na fronteira e, já do outro lado, encontramos um sistema de irrigação que lembrava o Sorraia, os terrenos são geologicamente idênticos aos da Jordânia, ou seja, pedras e mais pedras e terra que parece areia
grossa. É uma verdadeira surpresa.
Aquelas terras estavam exploradas agricolamente, tendo até estufas, a primeira terrinha que nos surgiu tinha um MacDonald’s (será um símbolo de civilização?) e o
aspecto das casas era o equivalente a qualquer bairro suburbano europeu. O verde
agrícola perseguiu-nos durante duas horas até Jerusalém, contrastando com a memória fresca da nula paisagem agrícola jordana e com o alto dos montes, onde o terreno
se confirmava idêntico ao da Jordânia.
Em Jerusalém, dos primeiros pontos visitados de uma terra que é em si um monumento pela força histórico-teológica, o Muro das Lamentações era palco de um BarMitzvah. Não senti um pingo de insegurança desde que deixei a fronteira, onde as
crianças militarizadas assustavam com as suas duras atitudes, metralhadoras e pistolas.
De Salomão ou de Herodes? Aquele muro podia bem ser visto como o umbigo da
discórdia regional. Contudo, o outro muro é que me chocou. O que divide Belém de
Jerusalém, e que se o víssemos no GoogleEarth ou noutra foto tirada do céu, seria
como uma serpente sibilina a enrolar-se sobre ela própria evitando esmagar casas, pre75
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ferindo enroscar-se entre elas. Lembra o Muro de Berlim, lembra a virtual Cortina de
Ferro, mas sobretudo lembra o próprio Muro das Lamentações, porque é lamentável
que uma terra que todos consideram santa, seja vilipendiada desta forma.
A fronteira de Israel para a Palestina é, neste muro (provavelmente como em todos
os outros lugares onde exista muro idêntico), tão tensa que o guia que tínhamos, por
ser palestiniano e católico, preferia sentar-se e esconder as credenciais de guia turístico
oficial do que ter de dialogar com os israelitas, pois isso faria perder demasiado tempo
à excursão.
Em Belém, nova surpresa. Reentrámos na Jordânia? Onde está o desenvolvimento? Não há um MacDonald’s? Não me faz falta que exista, só o espírito associado ao
que pode simbolizar: saneamento básico, poder económico, organização político-económica, estabilidade. O que é de referir é a diferença. Não há perigo nas ruas, visitamos o local onde se supõe que tenha nascido Jesus e há turistas de todo o mundo, mas
o que retenho na memória é o lado palestino do muro de Belém. Está pintado por artistas de todo o mundo e acaba por ser uma exposição de arte que vem ao nosso encontro a cada curva. Surpreendendo-nos por ter desaparecido durante um percurso e, de
repente, voltar a surgir. Na minha ideia ficou uma informação que já tinha e que o guia
me confirmou pela real experiência própria, que continua a acontecer. Algo que as
notícias recentes me avivaram. Em Jerusalém, no Verão, há água corrente todos os
dias. Todavia, em Belém só há água corrente durante três dias em cada 40: a água é
cortada por Israel!
Em Gaza, Israel proibiu, em meados de Janeiro, a passagem de mercadorias,
criando um cerco (maior) a Gaza. O tema Palestina voltou ao Conselho de Segurança
das Nações Unidas e, mais uma vez, não se decidiu nada, apelando-se apenas e demagogicamente, a que Israel não permitisse uma crise humanitária na área. Curiosamente, há 15 Estados no Conselho de Segurança. Só 14 membros subscreveram um
texto, sendo que o embaixador dos EUA disse que só podia subscrevê-lo depois de consultar o seu Governo. Este órgão só trabalha com textos aprovados por unanimidade.
Nem se tratava de uma resolução vinculativa, mas…
O texto expressava “profunda preocupação pela abrupta deterioração da situação
humanitária em Gaza”, e deixava um apelo a “todas as partes para que suspendam
imediatamente todos os actos de violência, incluindo o lançamento de foguetes sobre o
território de Israel e todas as actividades que contrariem o direito internacional e exponham civis ao risco”. E sublinhava a necessidade de Israel “suspender o encerramento
de todos os pontos de passagem”.
O Egipto, liderado por Hosni Mubarak, já permitiu que entrassem no seu país
milhares de palestinianos de Gaza, alegando que eles estavam com fome e precisavam
de entrar no Egipto para comer e comprar comida, o que podiam fazer desde que não
empunhassem armas. Por causa do cerco israelita…
Quantos muros poderão continuar a ser levantados naquela região da Terra Santa,
do petróleo e dos acordos por baixo da mesa?
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Ecos e Memórias

O colonial Ultramar de Joaquim
Furtado
Mais uma pífia manifestação de mau gosto nuns Prós e Contras destinados a promover o trabalho encomendado a Joaquim Furtado. Foi pena ninguém ter posto em
causa a isenção jornalística do indivíduo. Comunista, militante de sempre do anti-fascismo e do anti-colonialismo , como esperar que da sua lavra possa sair algo de credível?
Por acaso ou não, o debate centrou-se na questão ideológica, datada, e não na vertente objectiva da realidade actual. Com abrilistas em ambos os lados, a tendência para
o justificativismo era óbvia e o Estado Novo teria de ser o boneco de feira. Apenas o
temerário Brandão Ferreira, incarnando virtudes castrenses há muito desaparecidas,
tentou contestar e contrarrestar a orquestrada sessão que, pasme-se, acabou por colocar do mesmo lado Otelos e Galvões de Melo (um verdadeiro artista de circo, apesar
da idade), em nome do politicamente correcto.
Alguém se lembrou de perguntar àquelas azêmolas (entre as quais pontificavam
criminosos de vulto) se as populações dos territórios sob administração portuguesa até
74 são hoje mais livres, mais felizes e mais evoluídas? Estão mais satisfeitas com os cleptocratas que os governam? Porque é aí que está a questão e não num rançoso debate,
tornado obsoleto pelo evoluir da própria realidade. Será que aqueles que descolonizaram a tempo se podem gabar de ter deixado uma herança de liberdade, democracia e
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felicidade nas suas antigas colónias? Porque é que ninguém quer falar sobre a essência
da questão que radica numa posição de racismo subliminar (por uma total pusilanimidade e sobranceria, camufladas numa hipócrita e complexada consideração) que levou
as potências a alijar a carga dos outros (os não brancos) sabendo as grandes empresas
e monopólios quão fácil seria controlar a emergente nomenclatura deslumbrada e
sedenta de consideração? Afinal a tão proclamada tarefa civilizacional da colonização
saia cara; os mesmos resultados económicos e até políticos podiam ser obtidos com um
investimento muito menor. O people que se lixasse. No fundo, no fundo, não era a isso
que eles estavam habituados antes da intromissão dos ocidentais? Terão pensado os
capatazes dos Senhores do Mundo.
In www.masoreivainu.blogspot.com

JOAQUIM FURTADO TENTOU PÔR EM CAUSA
O MODO DE VIVER LIVRE E EM LIBERDADE
DE MACAU
Em pleno espaço temporal pós-25/4, ou melhor se não me falha a memória em
1976, já num Portugal “Democrático”, Joaquim Furtado foi com uma equipa de reportagem a Macau para realizar mais um desses seus documentários carregadíssimos de
carga político-ideológica, para precipitar Macau não rumo à Independência mas sim
à entrega do enclave português à China Comunista. (Chamo atenção para o alcance
desta manobra de Joaquim Furtado para atirar Macau e as suas Lusas gentes para o
Bloco de Leste, ou o outro lado da “Cortina de Ferro”, recordando o enquadramento
da Guerra Fria.)
À República Popular da China, como é sabido, não interessava a integração de
Macau no Continente chinês, uma vez que Macau, na altura servia e muito bem de
janela ou de plataforma de ligação entre Pequim e o Bloco Ocidental, já era através de
Macau – sob o regime de Salazar – que os bens de consumo do Bloco Ocidental entravam na China comunista.
Joaquim Furtado e a sua equipa de reportagem chegam a Macau, são recebido
pelas autoridades governamentais portuguesas de Macau, de antemão o Serviço de
Informação já tinha conhecimento do vil intuito de Joaquim Furtado e sus muchachos
de modo que nunca foram perdidos de olho.
Joaquim Furtado, em vez de realizar um documentário isento, a sua carga político-ideolígica foi mais forte, de modo que optou por realizar um momento de propaganda político-ideológica ao entrevistar uma série de chineses da República Popular,
activistas revolucionários culturais em detrimento dos Filhos da Terra – Os Macaenses.
Este documentário altamente manipulado e nada isento, teve como objectivo principal
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propagandear em Portugal que a Presença Portuguesa em Macau era má (o que não
correspondia à verdade, aos olhos da China, das populações de MACAU e de Portugal), servindo assim de instrumento de pressão política para que a República Portuguesa abandonasse de imediato Macau. (Esta manobra serviria os interesses egoístas da
comunagem portuguesa que tinham como prioridade delapidar todo o antigo Império,
o Ultramar, rapidamente e em força.)
Joaquim Furtado andou uns dias em Macau, a recolher entrevistas altamente
duvidosas e manipuladas, nunca se preocupou em perceber Macau, muito menos interessado em cuidar do bem estar da população macaense, levou adiante o seu projecto.
No dia em que o jornalista activista de extrema-esquerda chegou a Portugal, com o seu
caixote selado (pelo próprio) cheio de películas do seu propagandístico documentário,
acabou por descobrir que todo esse seu trabalho foi em vão porque as fitas estavam
todas desmagnetizadas.
O Serviço de Informação tratou bem da questão, tão bem que o próprio Joaquim
Furtado ainda anda a pensar como é que perdeu todo o trabalho, sem ter bem a consciência, digo eu, que as autoridades estavam a par das suas andanças e foi mesmo alvo
de uma acção contra-subversiva, pois a concretização do objectivo do jornalista português não seria para fazer um retrato fiel do ambiente macaense mas sim para pôr em
perigo toda a estabilidade de Macau, iria destabilizar a paz social e o modo Livre de
como se vive em Macau, iria causar a separação de milhares de famílias portuguesas e
chinesas, iria destruir o tecido económico de Macau, enfim destruiria Macau e muitos
que não teriam para onde fugir, viveriam integrados num Estado onde imperava uma
ditadura comunista, a tirania da maioria.
Este jornalista de extrema-esquerda, Joaquim Furtado, nunca deixou a ideologia,
anda camuflado, e levou agora adiante, mais um dos seus hilariantes documentários.
In www.masoreivainu.blogspot.com
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Ten. Coronel da Força Aérea (ref.)
Historiador Militar

Acordem Portugueses!

A última vez que houve um motim em Lisboa por se ter hasteado uma bandeira estrangeira, foi no dia 13/12/1807.
O seu causador foi o general Junot que mandou hastear a bandeira napoleónica
no castelo de São Jorge, aquando da 1.ª invasão francesa. Fez agora 200 anos...
E isto apesar do Príncipe Regente ter (infelizmente), deixado instruções para que
os Franceses não fossem molestados. A coisa deu mortos. Só podia dar. Eis senão quando recentemente (19/12/07), ao olharmos para o alto do Parque Eduardo VII, onde nos
habituámos a ver drapear uma enorme Bandeira Nacional, paredes meias com um
falo, supostamente evocador dos cravos de Abril – e nada consentâneo, aliás, com a
imponência daquela – verificámos, atónitos, que o augusto símbolo das Quinas, que
nos acompanha desde que Afonso Henriques individualizou o Condado, tinha sido
substituído por um trapo azul, marchetado de estrelas com icterícia.
Que desfaçatez é esta?
Que falta de senso é este?
Que traição é esta?
Quem autorizou __________________________________________________
(deixa-se em branco para cada um adjectivar), este acto de lesa soberania?
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Será que o governo se prepara para substituir todas as bandeiras portuguesas por
um símbolo de uma entidade internacionalista sem estatuto político definido?
Será que nos querem impôr ditatorialmente realidades que não explicam e se recusam a discutir na praça pública?
Será que julgam que somos todos burros e sem carácter?
O que é que isto significa?
Será um teste?
Será uma provocação?
Será uma ignorância atrevida?
Como se poderá explicar esta aleivosia de lesa Pátria?
Portugueses acordem!
Como cidadão português com os seus direitos e deveres em dia, exijo que o símbolo em forma de bandeira, da União Europeia, seja arriado de imediato e substituído
pela bandeira de Portugal.
Exijo ainda que se apurem responsabilidades.
Ficaria bem um pedido de desculpas, mas por mim dispenso-o: não releva nada a
quem não tem vergonha na cara.
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O tabu do referendo ao Tratado
de Lisboa

“Para jurarem solenemente, perante Deus, perante o mundo e perante o país, que
havemos de repelir com toda a energia da nossa vontade, das nossas forças, das nossas crenças, dos nossos sentimentos, das nossas convicções e da nossa alma qualquer
emboscada ou infame atentado contra a independência Nacional. Pedido feito às
Cortes, por um deputado anónimo, um homem do povo. Estendendo o braço direito os deputados Juraram.”
Lisboa, 1869

Soubemos agora que não há referendo. A decisão foi maquiavelmente tomada, de
jofre num dia, logo seguida do anúncio de Alcochete como futuro local do novo aeroporto. Brilhante esta jogada: com tanta substância para mastigar, tornava-se impossível a digestão e como o folhetim da Ota colhe muito mais interesse no Zé, a controvérsia sobre o referendo esfumou-se. Daqui se tira o chapéu a S. Bento. Mas não pelas
melhores razões…
Nós entendemos a União Europeia (UE) como um objectivo nacional importante,
mas circunstancial. Circunstancial ao tempo e ao modo.
Devemos aproveitar a UE naquilo que nos interessar e devemos sair quando ela
nos prejudicar, no que tivermos de essencial. Esse momento, essa “fronteira”, será traçada quando a Europa (que é uma expressão geográfica – tal como a Ibéria! – e não
deve passar disso), quiser passar para uma unidade politica. Isto é, quando a UE tentar evoluir dos Estados Nações para a Federação. Isto representaria o fim do Estado
Português no quase imediato e da Nação Lusa, a prazo.
E é isto que o anterior Tratado Constitucional apontava às claras e que o actual
Tratado de Lisboa tenta fazer às escuras.
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Por isso os portugueses não devem estar agradados por ele (Tratado) ter sido aprovado. E devíamo-lo chumbar.
Do que julgamos saber do actual estado de espírito e de conhecimento da opinião
pública (pior ainda na publicada!), estamos em crer que se se fizesse um referendo sobre
o Tratado – independentemente da manipulação, que se intentasse fazer sobre a(s) pergunta(s), o resultado seria favorável à sua aprovação.
Logo, para os estrategas da política nós estaremos a evidenciar um comportamento “anormal” ao defendermos a realização do referendo. Isto porque deveríamos
estar satisfeitos por assim se perpetuar a falta de legitimidade dos governos portugueses, desde 1986, quanto à decisão de nos meterem na CEE, depois na CE e mais tarde
na UE. Esquecem-se que esta tese é facilmente iludida com o argumento de que a adesão a esta organização transversal e internacionalista, fazia parte dos principais partidos políticos e que o Parlamento resultante de eleições, também tem legitimidade para
aprovar tais passos …
Porque o fazemos então?
Em primeiro lugar porque é necessário (cada vez mais) defenderem-se Princípios
e não conveniências. Os políticos não devem andar a virar de casaca conforme lhes
convenha no momento (e se os povos forem por maus caminhos têm que se aguentar…).
Em seguida por uma questão de coerência e de decência: os políticos têm que
cumprir o que afirmam e têm que defender os interesses da Nação Portuguesa. É para
isso que são eleitos e se lhes paga. Temos que a função de político – quem governa a
cidade –, deve ser tida em alta conta. A actuação dos nossos políticos desclassifica-os.1
Mas, sobretudo, defendemos o Referendo por uma questão de imprescindibilidade cívica. De facto, o que está em jogo não é nenhum assunto menor, não tem a ver
com comportamentos morais (ex aborto), ou com organização administrativa do território (ex regionalização). O que está em cima da mesa é um documento de legalidade
internacional, com vastas implicações futuras e que mexe com a identidade e a individualidade de Portugal como Nação Independente. E o próprio governo que a jurou
defender recusa-se, aparentemente, a esclarecer o que se está a passar e não quer pôr à
consideração dos nacionais, o seu beneplácito. Não há memória de “despotismos esclarecidos” terem semelhante comportamento!
O Prof. Salazar, cuja figura tem sido tão abominada, não era de facto um
Democrata – e tem doutrina q.b. que o sustentem –, mas era probo. E tinha, como o
Prof. António José Saraiva escreveu2, a rara virtude da recta intenção. Estes políticos
de agora, não têm palavra, balançam nos interesses e não se dão ao respeito. Transformaram o Estado nos antípodas da chamada “pessoa de bem”.
1 Lembram-se de Moniz Barreto, na sua carta ao Rei D. Carlos, sobre os males da Nação? “…quem
pode entender os políticos, quem pode fartar os banqueiros …”
2 Expresso, 22 de Abril de 1989
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Salazar, que não era democrata, mas acreditava na força do Direito e da Razão,
na majestade da Lei (e era o primeiro a cumpri-la), e não promíscua fronteiras da Ética
e da Moral, fez o primeiro referendo de que há memória em Portugal, justamente
sobre a novel constituição de 1933. Coisa que, por ex, os republicanos nunca fizeram
após o 5 de Outubro de 1910 – ou seja a República fundou-se num crime político (o
assassinato do Rei D. Carlos e do herdeiro do trono), e um golpe de estado revolucionário, que a constituição de 1911 legitimou, apenas, pela força das baionetas.
Por ironia do destino, acabou por ser o autocrata Salazar a ajudar a legitimar a
República com o seu referendo, embora lhe mudasse completamente o figurino.
Sem embargo, nunca teve a ousadia de impor a perpetuação do regime, obrigando à exclusividade da fórmula republicana, como acontece com a actual Lei Fundamental, legitimando-se assim, à partida, qualquer acção violenta quanto ao status quo!
Argumentam gurus políticos e fazedores de opinião que o “povo” não está preparado para discutir e opinar sobre questão tão complexa. Quer dizer, o “povo” – esse
burro de carga, que serve para tudo menos para decidir o seu futuro –, pode votar em
questões complexas como sejam os regimes políticos; escolhas de governação, nos seus
supostos representantes que mal conhecem, etc, mas não se lhes dá carta de alforria
para apreciarem um conjunto de artigos que põem em causa o modo como subsistem
desde 1128! Os senhores arvorados em políticos não têm vergonha de pôr assim em
causa o próprio regime de que tão adeptos se dizem?
Mas se porventura a maioria da população não está preparada pela sua ignorância ou desinteresse – como aliás não está para tantas outras coisas!... –, para assimilar
as doutas propostas, porque não se a prepara para tal? Que é feito dos milhões que se
gastam no ensino? Haverá falta de televisões, rádios, jornais, revistas, Internet e outros
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meios de comunicação de massas?; há falta de verba para gastar em campanhas eleitorais? Ora tenham vergonha! E como podem ter o despautério de querer “impor” um
desígnio que afecta milhões de pessoas em aspectos fundamentais das suas vidas, quando acham à partida que tal é incompreensível para os mesmos?
E se tal decisão – como é aventado -, tem origem sobretudo em pressões estrangeiras, mais uma vez salta à evidência, como estamos cada vez mais dependentes de
alheios.
Não há, aliás, almoços grátis.
Também já ouvimos alguns “inteligentes” defenderem que a pergunta não deveria ser sobre o tratado mas sim se deveríamos ou não sair da UE!
Para esses tenho a contrapor outra pergunta e que é esta: “Entende que Portugal
deve desaparecer?”.
Aceitam o repto? Não vos parece, oh leitores, que há algo de errado nisto tudo?
O que se está a passar não tem nada a ver com a Democracia e está para além
dela. Tem a ver com Poder. E não é linear nem claro, quem o procura.
Para nós portugueses isto tem fundamentalmente a ver com a nossa noção de
Pátria.
Aliás tudo isto é um absurdo. É como se nos quisessem separar da nossa mãe e
achassem que era complicado perguntarem-nos. E, bem vistas as coisas, é isto exactamente o que está em causa.
Por isso é que antes de deixarmos, daqui para a frente, que qualquer governo
negoceie seja o que for relativamente à UE, deveremos voltar a fazer o pedido, sob a
forma de exigência, daquele deputado, em 1869.
É urgente conhecer a resposta.
A confiança exauriu-se.
Acordem portugueses!
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Um oásis no “deserto” Português:
O Colégio Militar

“Por cada pedra daquela fortaleza, arriscaria um filho …”
“Eu vos ponho no caminho da Honra, está agora em vós ganhá-la.”
D. João de Castro, a seu filho, enviado em socorro de Diu

O Colégio Militar perfez no dia 3 de Março de 2008 a invejável e provecta idade
de 205 anos.
A reportagem que passou na SIC, no dia 17/2, representou uma boa prenda de
anos. A peça televisiva está muito bem e demonstra um profissionalismo que não estamos, infelizmente, habituados a ver, em trabalhos feitos sobre a Instituição Militar.
Além de ter captado a essência das coisas, não se vislumbra qualquer tipo de manipulação. E o mais extraordinário é que conseguiram perceber e transmitir aquilo que
está para além da matéria: a Alma do Colégio! Foram honestos e competentes. Bem
hajam!
Apesar de ser suspeito, o filme comoveu-me. E que exemplo para o País inteiro!
Ficou visto e claramente visto, que ali, no colégio Militar, serve-se, enquanto a
generalidade do país negoceia; ali trabalha-se, no país procura-se emprego; ali defendem-se Princípios, no País, gere-se conveniências; ali acarinham-se as tradições, o País
dobra-se a modas estranhas; ali há ordem, no País há clamor e disensão; ali há hierarquia, disciplina e organização, o País há muito que não sabe o que é isso; ali estuda-se
e formam-se homens na sua plenitude, no País a Educação é um granel; ali existe preocupação com o produto acabado, o País preocupa-se com as estatísticas da U.E.; ali há
exigência e rigor, no País há bandalheira; ali o conjunto prevalece sobre o indivíduo; o
“nós” sobre o “eu”, no País corre infrene, o individualismo feroz; ali a responsabilidade não é uma palavra vã, no País é desconhecida; ali há espaço para tudo, no País o
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Fotos de Abel Matos Santos, obtidas em Lisboa, no dia 3 de Março, na parada do Colégio Militar,
do Marquês de Pombal ao Rossio, que culminou com missa solene na Igreja de São Domingos.

espaço é um sufoco; ali o passado, o presente e o futuro harmonizam-se, no País impera a descontinuidade a força centrífuga e a falta de memória colectiva.
Finalmente, no Colégio Militar, Portugal é tido como um ente superior, intangível, que se aprende a amar. No País, Portugal está a ser alienado a patacos.
Os exemplos podiam continuar. O Colégio é constituído por homens, por isso não
é perfeito, não está imune a erros, nem acima de críticas. Mas auto-avalia-se e corrige-se. Tem obra feita e apresenta-se de cara lavada.
O nosso “pai” Afonso Henriques teria, certamente, orgulho no Colégio Militar …
É preciso agora dar também a mão aos seus homólogos Pupilos do Exército e Instituto
de Odivelas e encontrar-se uma solução adequada que salvaguarde o seu futuro e não
imponha sobre o Exército a exclusividade do ónus da sua sustentação.
Como o filho de D. João de Castro, os alunos do CM foram sempre postos no
caminho da Honra. E neles esteve sempre o saber ganhá-la.
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Um país de alterne

Em quase todos os países a “alternância de poder” é acenada como uma virtuosa
qualidade da democracia. Os que assim acenam tentam fazer-nos crer que a substituição de um poder por outro no governo de um país garante a felicidade dos governados. Mas a realidade é outra.
A “alternância” mais não faz do que provocar a cristalização mais ortorrômbica
da democracia: Do partido A passa-se para o B, deste voltasse ao A e assim sucessivamente, numa dança macabra do baralha e volta a dar, do sempre os mesmos, que, pelo
contrário, deixa de fora as diversas correntes de opinião que se não revêem na duplicidade de compadrios previamente programada e estabelecida.
E no Portugal contemporâneo, em que as frutas cristalizadas que se sucedem no
governo mostram ser ainda mais cinzentos e liofilizados que no resto da Europa, o conceito de alternância desvirtua-se ainda mais do que no resto do velho continente.
Não porque os nossos políticos não sabem compreender o verdadeiro significado
da “alternância” mas sim porque, instalados, trabalham em comandita com os mais
directos concorrentes para eliminarem a concorrência e se fazerem perdurar no poder.
O facto de com empurrões ou sem eles, com secretismo maçónico ou às claras,
dois ex-governantes socialistas serem deslocados do maior banco estatal, a CGD, para
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o seu maior concorrente privado, o Millenium BCP incomodou o novo líder do PSD?
Incomodou, sim senhor. Mas não, sobretudo, por a deslocação tresandar a esturro.
Incomodou porque foi feita sem combinação prévia de quem ocuparia a cadeira que
ficou vaga.
Um outro dirigente laranja teve mesmo o despudor de afirmar que não fora por
isso cumprida uma “regra democrática”. E qual era ela? A de os socialistas entregarem
aos laranjas os lugares que antes tinham sido guardados para aqueles! Uma “regra
democrática”, pasme-se!
Como se o compadrio para a divisão de lugares chorudos devesse ser perdoado
porque é democrático. Democracia, isto? Ou uma casa de alterne?
Não passará pela cabeça destes meninos que, numa verdadeira e transparente
democracia os cargos são para ser ocupados quem mais qualidades apresenta, quem
mais garantias de competência oferece, e não para serem divididos á vez por organizações de carreirismo político ou carreirismo social?
Não lhes passará pela cabeça que os cargos de nomeação pública não são mantas
para se aquecerem durante o Inverno ou licenças especiais para caçar no defeso?
Como que a provar que o compadrio não tem limites aceitam que não se faça o prometido Referendo, fingem não ver as tentativas de calar os partidos mais pequenos e
deixa-se sozinhos os Presidentes de Câmara que vêm as crianças dos seus concelhos
morrerem à porta dos hospitais fechados.
E depois admiram-se que de anos a anos o povo português acorde furioso da musica celestial com que os políticos o querem embalar.
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Sem pudor, nem poder usurpativo

Nem André Brun, na Maluquinha de Arroios, nem Gervásio Lobato, na Lisboa em
Camisa, nem mesmo Bordalo Pinheiro, na Paródia, conseguiriam criar pequenas figuras tão patéticas e ridículas como as que medraram no Portugal Contemporâneo.
Não no de Oliveira Martins, mas no nosso, no de agora. Lembro da minha infância a imponente figura do Senhor França, que no Coliseu dos Recreios, tinha a responsabilidade de apresentar a dupla de palhaços, o pobre e o rico, que enchiam a pequenada de alegria com as suas momices e disparates.
Era suposto o Pobre ser o mais ridículo, por mais primário e menos inteligente.
Mas, no final, conseguindo despertar a pena e carinho na audiência, conseguia sempre
iludir a vaidade e arrogância do Rico através de macacadas manhosíssimas que libertavam na assistência gargalhadas sem fim.
Dei por mim a pensar nesta dupla quando um amigo meu me chamou a atenção
para um livrito agora oportunamente – não se leia oportunísticamente – saído a público numa altura em que tantos portugueses, monárquicos ou republicanos, mas todos
patriotas, com respeito pelo valor da herança histórica comum, olhavam com mais
atenção para a perca nacional que foi o bárbaro assassinato em 1908 de Dom Carlos
de Bragança e de seu filho D. Luís Filipe.
Considerava este meu amigo, que dera atenção ao livrito, ser este Um caso sério,
assim o catalogando pela escandalosa e desbragada virulência com que o pretensioso
autor se referia, publicamente, ao actual chefe da Casa Real Portuguesa, o Senhor Dom
Duarte, Duque de Bragança.
Mas quem é que assina o livro, é aquele louco italiano, o Poidimani?, perguntei-lhe.
E achas isso um caso sério? Não, respondeu-me, agora é um português, Câmara Pereira. O que canta.
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Esse? Que pena, eu até gostava de o ouvir, ainda que prefira as vozes do fado com
trinados menos afeminados. Recordei-me que deixara de o ouvir cantar, lembrando-me, apenas, de o ter visto há uns tempos numa foto da revista Visão.
Empunhava uma espada com o nome dum membro do partido social-democrata
escrita na bainha e trazia amarrado à cintura um tecido às cores com galões ou franjas. Uma espécie de reposteiro.
Quando o vira naqueles propósitos
pensara que a foto fora tirada numa récita,
num espectáculo de capa e espada. Mas
não, explicaram-me que o artista estava de
avental. Na qualidade de membro de um
estabelecimento ou loja em que se tocava
um Sino. Em tudo diferente da alada ordenação que o artista agora diz ser guardião.
Mas nada de preocupante. Apesar de insólita e ridícula, a pose não revelava instabilidade de maior. De tal modo que o citado
partido o foi buscar para Deputado por
Lisboa, atendendo a que havia sido escolhido por 61 pessoas para dirigente do PPM.
Numa estratégia de captação de fran- Nuno da Câmara Pereira,
jas eleitorais que me não custou a perceber o artista autor saltando
alguns obstáculos
quando me lembrei do avental com franjas
que o artista usava na mencionada fotozita.
Milagre dos milagres, o artista entrou
Uma entusiasta
no parlamento onde terá permanecido até
apoiante de insólitas
agora sem que beneficiássemos duma infiguras
tervençãozita oral, por mais modesta que
fosse. Não o terá permitido a cautela das
franjas que decidem os graus de interesse das palavras dos mais obscuros ou mais reluzentes.
Só recentemente um canal televisivo nos atirou com imagens do artista, desta vez
despido de quaisquer insígnias. Vestido como uma pessoa, asas e aventais para trás das
costas, surgiu-nos ele por detrás de outros políticos beneficiados com figuras de maior
porte, e dirigentes de pequenos partidos que PS e PSD tentam evitar que continuem a
existir. Foi nada, perdão, foi tudo, que da vida política do artista soubemos. Talvez por
isso, por não ter ocasião de abordar, pela palavra, problemas de maior envergadura,
tivesse procurado virar-se para a escrita, conseguindo, finalmente, dar à estampa este
grosseiro, perdão, grosso, volume.
E foi ao vê-lo, ao ouvir os comentários do meu amigo, que lhe disse: Um caso sério,
não pode nunca ser. Nem pela disparatada intenção, nem pelo pretensiosismo de que
inevitavelmente, virá revestida. Além de que a tentativa de diminuir um espólio colec92
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tivo como é o da representação histórica dos Reis de Portugal, dos Reis de todos nós,
não a consegue quem quer.
Por mais pretensioso, gongórico, sinuoso ou afadistado que tente ser. E lembrei-lhe
os percursores na difícil tarefa de se
darem a conhecer sem o serem,
como Dons, Condes, Duques e pequenezas, perdão, Altezas. Desde os
nascidos em famílias de alguma tradição aos arrivistas mais primários
que imaginar se possa.

Idi Amin Dada, do Uganda, criador de várias
ordens honoríficas que atribuiu a si próprio

Jean B. Bokassa que se coroou imperador da República
Centro-Africana

“Don” Rosário Poidimani, o comprador de direitos reais,
preso em Março passado em Milão

Numa ópera buffa que as revistas de corazon, pensando ser isso o
Jet Set, repetem deslumbradas. Recordei-lhe, aliás, que esse patético desejo de estrelato afidalgado, titulado,
principesco, de mantos e ordens recém criadas com maior ou menor
habilidade jurídica, não é só nosso.
Até os ternurentos Jean Bedel
Bokassa, da República Centro Africana, e Idi Amin Dada, do Uganda,
se coroaram Imperadores ou criaram
Ordens da Abelha e de mais animais
de asas.
Mais caseiramente, lembrei-lhe “Doña” Ilda Toledano, a quem
alguns davam o nome de D. Maria
Pia de Bragança e o já citado “Don”
Rosário Poidimani que lhe adquiri93
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ra – sem pagar – o que ela o convenceu a comprar, sem ter quaisquer direitos para lho
poder vender. Nada mais nada menos do que o direito de sucessão à Coroa (Será a
mesma que vem na capa deste livro?) de Portugal. Recordei-lhe os tristes espectáculos,
de discutível humor mas de muito ridículo, com que ambos se concertaram e separaram, depois de uma vender o que não podia e outro não pagar o que comprara. Mas
nem por isso pararam com os disparatados, e igualmente grosseiros, argumentos para
tentarem fazer esquecer o reconhecimento público do Senhor Duque de Bragança.
Nem viram um fim, mesmo depois de a polícia italiana, em Março passado, na
operação chamada The Kingdom, ter acusado o Poidimani de associação criminosa,
burla, extorsão, falsificação de documentos, atirando-o para a prisão com mais oito
companheiros de luta que a troco de euros e dólares faziam quem o quisesse Condes,
Cavaleiros e Comendadores de Ordens portuguesas.
Comércio burlesco assente na compra não liquidada dos direitos que Ilda Toledano nunca teve, pois mesmo que fosse quem tentou fazer crer que era, uma filha bastarda do Rei D. Carlos, nunca nela poderia recair qualquer representação, e muito menos
passível de ser vendida a terceiros. Enfim, uma disparatada hipótese dinástica, uma
alucinação a raiar as fronteiras da loucura, que para Dona
Ilda & Don Rosário, só se não verificara por ela ser uma democrata e, como tal,
uma assinalada inimiga dessa fonte de todos os males que era o Dr. Salazar, que, transido de medo pelo que ela era capaz de fazer, a perseguira impiedosamente.
Com o meu amigo relembrado dos precedentes da obra de Câmara Pereira (CP),
olhei com mais atenção à novel peça literária, perguntando-me a mim próprio se a
intenção não teria sido a de produzir uma obra teatral. Desde logo, porque a capa se
alargava, com a escuridão dum pano de palco, ao redor duma desmedida e colorida
coroa, sobre a qual, em três linhas apenas, o autor resumia a obrita.
Na primeira, não à proporção da sua dimensão humana, mas, talvez, da ciclópica ambição em que ele e o irmão do “pretendente” assentam a intenção reivindicativa, estava inscrito o seu nome em gigantescas letras douradas. Seguia-se-lhe, mais tímido, em letra menos escorreita, mais sinuosa, e a vermelho cor de sangue, o título. Tudo
no mais primário arcaísmo melodramático dos teatros de bairro.
Por último, como que a resumir o escrito na sua globalidade, uma máxima. Uma
máxima que o autor terá sonhado ser forte e drástica e que, realmente, retrata a intenção artística: Um poder, sem pudor.
Quanto ao interior, denso, mas fácil de adivinhar, abre com uma ínvia árvore a
que só não podemos chamar genealógica porque o tal poder, sem vergonha, nem pudor, levou o autor a cortar-lhe ramos, e ramos, e ramos de linhas genealógicas que o
precediam no remoto parentesco, seu e dos afilhados, aos soberanos legitimistas e constitucionais. Circunstância que levou a que estes últimos monarcas nunca tivessem dado
aos ascendentes de ambos os Tratamentos oficiais de Alteza, Sobrinhos del-Rei ou
sequer Honras de Parente, comuns em parentescos reconhecidos.
E quando dizemos ramos e ramos, não exageramos. O autor sem pudor, omitiu
vários titulares e suas famílias, em número de centenas, senão de mais de um milhar de
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pessoas, todas elas com muito mais direitos do que ele de aí figurarem. À poda nem
escapou o próprio Conde de Belmonte, representante dos titulares de quem o autor se
ufana de descender, ainda que por linha bastarda perfilhada.
Dir-se-á que era impossível enumerá-los a todos. Mas sendo-o, não o era mencionar pelo menos os chamados chefes de Casa. Omissão com que todos eles, estou certo,
se congratulam, já que, sendo pessoas que nasceram e sempre viveram com grandeza,
sem complexos de suborbanismo ou menosprezo social, nunca perdoariam ver-se
incluídas em semelhante rigoletto.
Conseguiu, assim, o autor ter espaço num quadradinho em que, oportunamente,
pendurou o seu nome, acrescido do frustrado dom que não possui: O dom de ser Dom,
sem o qual nasceu e que ninguém lho reconhece. Desta forma amputada, a arvorezinha fica assim com o aspecto de evidência genealógica, pretensamente clara e transparente, mas à qual ninguém poderá chamar esclarecedora dada a exiguidade dos
ramos exibidos.
Mas que fazer, o autor decidiu e está no direito discricionário de podar como quer
as copas das árvores que fabrica, sendo de notar a desconexa inclusão nesta de D. Ilda
Toledano, a contratante de Poidimani, percursora do autor na insólita insónia de
sonharem ser o que nunca foram.
À arvorezinha seguem-se páginas e páginas de trabalhadas citações que pela trivialidade se podam à paciência dos leitores, da mesma forma discricionária com que o
estufado autor sem poder nem pudor jardineirou a genealogia para épater les bourgeois
com o bem classificado lugar em que o seu acrescentado nome ficou inserido.
Ficamos a saber, como mesmo uma criança calcula, que a 1820 se sucedeu 1828
e 34. Que a 1908 se continua por 1910 até chegar ao 28 de Maio de 1926 que veio a
cair no Abril de 1974 prolongado até à data por políticos que o povo português já não
pode nem cheirar.
Tudo recheado dos acontecimentos que todos sabemos terem ocorrido, alguns dos
quais o artista nos pretende apresentar com possuído de uma arguta visão alada que
até à data, pasme-se, teria escapado a gerações de homens que os viveram e condicionaram. Abrindo o avental duma possível história deturpada, e oculta até à data, corta
– possivelmente com a espadita de nome gravado – as amarras históricas que a todos
nos tem mantido unidos. Unido, mas iludidos.
O Senhor Dom Duarte, Duque de Bragança, o Chefe da Casa Real Portuguesa,
afinal não o é.
Até à data, os Reis e soberanos da Europa, os do resto do mundo, os seus parentes que já não são chefes de estado, os chefes do estado que não são reis, etc., etc., que
reconhecem o valor da manutenção da carga histórica que determinadas figuras encarnam, andaram e andam todos enganados.
Da mesma forma que andaram enganadas a nossa geração, a dos nossos pais,
avós, ou bisavós, ao ter a felicidade de contribuir para ver terminadas as divisões fratricidas. O pretendente mais legitimado para encarnar esta tradição, essa carga histórica, afinal não é quem pensavam.
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É um primo que CP tem em Carcavelos, como nos mostra na hábil arvorezita que
podou e, oportunamente, incluiu no início do livro. Primo esse que, no seguimento de
outras absurdas pretensões encaminhadas por um mano mais novo, passou mesmo já
a usar, aqui e ali, o disparatado título de Alteza. Com o mesmo absurdo e ridículo pretensiosismo com que o artista autor usa o Dom. E português que disser o contrário é
um atropelador inveterado dos direitos dinásticos mais claros e evidentes. Ainda que
ninguém neles tivesse falado até agora, mas que, para felicidade dos portugueses e reposição da verdade histórica, CP retirou debaixo das asas e do avental neste início do
século XXI. Assessorando, assim, os dois primos de Carcavelos, em quem nenhum de
nós até à data tinha visto com estes olhos. Tudo isto, desprendidamente. Sem sequer
pensarem em Dons e Altezas, medalhões, medalhas e mantos de recente fabrico, reduzidíssima importância ou fidelidade duvidosa, pomposamente exibidos. E muito
menos, certamente, nos prédios da Rua António Maria Cardoso que o autor excitadamente enumera na sua obra. Só mesmo espíritos mal intencionados se deixarão inclinar para a dúvida de serem estes conjuntos de vaidades, benesses e bens, que movem
tão dedicados reformadores da verdade histórica.
Mas ninguém poderá evitar que os mais cépticos em relação à bondade de intenções, deixe de ver o problema psicológico dos reivindicadores por este prisma materialista. Quanto a mim, apesar de ser levado a crer que há que procurar explicar os Poidimanis portugueses ou italianos mais na intimidade da sua psique, não deixo, como
tantos outros, de me insurgir contra a pretensiosa arrogância com que, publicamente,
essa meia dúzia de insignificantes pretendem cobrir-se dum significado que ninguém
lhes atribui. Insultando, com ademanes teatrais, um compatriota, o Duque de Bragança, património de todos nós, de Portugal e dos portugueses, que nada mais fez do que
receber desde o berço a herança histórica que as gerações anteriores a nós lhe atribuíram.
A senha agressiva com que garotadas são escritas, ou a forma despudorada com
que os recalques e invejas sociais são vertidos sobre os nossos símbolos são um insulto
gratuito, barato e indigno que atinge quem se respeite. Apesar da espécie de inconsciente mea culpa com que o autor anunciado encerra o seu esforço dinástico probatório, parecendo querer retratar assim a sua personalidade e obra:

Árvore que dá pilritos,
porque não dás cousa boa?
Cada um dá o que tem
Segundo a sua pessoa.
P.S. Uma vez que, mesmo no PPM, CP só foi eleito por 61 pessoas, permitimo-nos sugerir ao PSD que nas próximas eleições inclua na sua lista de deputados “Don”
Rosário Poidimani. Este, só da vez que a polícia italiana lhe prendeu os burlões que trabalhavam para ele, levou-lhe oito de uma vezada, sendo, pois, previsível que tenha uma
capacidade de mobilização superior à que o artista CP poderá acrescentar aos votantes do PSD. Sobretudo depois de produzir tão elegante e aprofundada obra.
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Símbolos nacionais e sinais
dos tempos

Quando em 2004 o Campeonato do Mundo de Futebol entrava na sua última
fase, um jovem estudante, Bernardo Teotónio Pereira, desdobrou-se em tentativas de
conseguir devolver aos portugueses o entusiasmo de proclamarem em público o amor
que tinham a um dos mais fortes símbolos nacionais: a nossa Bandeira.
Escreveu cartas a meio mundo sugerindo que fôssemos convidados a colocá-la nas
janelas. Que as tirássemos do coração onde estiveram guardadas durante as décadas
em que exibi-las em público, substituindo-as às dos partidos políticos, era proclamado
fáscismo pelo jacobinismo burguês disfarçado de revolucionário.
Dos dirigentes políticos instalados à vez na (in)gestão dos dinheiros europeus com
que não conseguiam debelar o descalabro económico, não obteve qualquer resposta.
Apenas Marcelo Rebelo de Sousa, na TV, e Luís Felipe Scolari, do alto do seu eficiente
desempenho no comando da selecção nacional, lhe pegaram na palavra. O resultado
foi magnífico.
Através dos sucessivos apelos deste último assistimos àquilo que nem Ministros da
Educação, nem da Cultura, nem quaisquer outros, tinham sabido, ou querido, fazer: o
povo português exibindo orgulhoso a bandeira que actualmente tem e cantando de
pulmões abertos o Hino dedicado a D. Miguel II na época do Mapa Cor-de-rosa, e que
a República depois aproveitou para Hino Nacional.
Em contraponto a este salutar e equilibrado amor aos Símbolos colectivos, tão
receosamente aceite pela ultrapassada classe política, vimos agora surgirem e ressurgirem ataques a um outro Símbolo da História de Portugal: O Duque de Bragança,
representante dos Reis que durante oito Séculos, não sós mas em conjunto com a totalidade do povo português, projectaram o nome de Portugal pelos quatro cantos do
mundo.
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Em Itália: A surrealista figura de “Don” Rosário
Poidimani, que começou a ser julgado por burla
na passada semana, com Nuno da Camara Pereira
autor da obra “O usurpador”.

Dois pretendentes sui generis: o herdeiro da Casa Loulé,
e o inacreditável “Don” Rosário Poidimani, ladeados pelo
filho do segundo (de Cachecol) e pelo intitulado “porta-voz”
(para quê, valha-nos Deus) do primeiro.

Com patéticas situações do tipo o Rei e Eu, ou o Rei sou Eu, apareceram-nos umas
personagens que, com ares teatrais, se desdobraram em ataques à Casa Real Portuguesa, património de todos nós. Num frenesim que nem deixa perceber quem é quem,
quem quer o quê.
Um, um italiano de seu nome “Don” Rosário Poidimani, dizendo-se “Rei de Portugal” porque uma
senhora lhe vendeu falsos direitos a ter as chaves do Reino. Mais ou menos como
na nossa infância a malandragem lisboeta vendia aos papalvos que vinham à capital a
Estátua de D. José, o Terreiro do Paço, ou os próprios Eléctricos que iam passando.
Outro, o herdeiro de uma antiga família portuguesa a quem dois ou três amigos
pretenderam dar voz de contestação aos direitos aceites de Dom Duarte, Duque de
Bragança. Mas, afirmarão aqueles que tiverem paciência para tais palhaçadas: sendo
estes últimos portugueses, certamente atacarão o incrível e quase inexplicável italiano
Poidimani, que começou agora a ser julgado por burla em Itália, com mais violência
do que ao Duque de Bragança.
Nada mais errado! Nem sequer combatem, convivem. Senão vejamos a alegre sintonia com que estes pretensiosos, o italiano e o português, e seus apoiantes, se juntam
em terras do velhíssimo Império Romano.
Braço dado com o insólito aqui os vemos, sorridentes e felizes, quando não sonhariam ainda que as ditas fotografias fossem postas a circular em inúmeros Fóruns da
Internet, inclusivamente no do PPM.
Não se sabe o que lamentar mais, se o azedume com que publicamente atacam
quem não deviam, se a irresponsabilidade infantil com que não atacam quem merecia.
Em qualquer dos casos, um triste sinal dos tempos.
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Arquitecto

Ainda o Cartão do Cidadão:
A questão da Identidade
O cartão do cidadão é um tema que cuja discussão não dever ser encerrada ainda.
Sobretudo quando abordado segundo o ângulo da identidade.
E é por ter a ver com a identidade, com a identidade de cada um de nós, que considero ter sido de uma grande ligeireza a medida de atribuir a cada cidadão deste país
uma nova e complexa forma de identificação cuja natureza nunca foi discutida, que
nunca foi objecto de esclarecimento e debate e cujas implicações nunca vi serem medidas e discutidas. Salvo o quanto se tem escrito sobre os conceitos e operacionalidade
informática que sustentam a sua concepção técnica. Mas a discussão de algo mais do
que a sua viabilidade e operacionalidade técnicas é algo que me parece ter sido cuidadosamente evitado e escamoteado do comum dos cidadãos do país.
A lei fundamental, a constituição, consagra o meu direito à identidade. À identidade como cidadão português, como elemento da Nação. A identidade como vínculo
definitivo e único ao meu País.
A identidade traduz-se num registo como cidadão nacional único e diferente de
cada um dos outros cidadãos, com um nome, filiação, naturalidade. O título dessa
identidade de cidadão nacional e, agora, de cidadão de uma Europa de nações, é o BI
ou Bilhete de Identidade.
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É a isso que cada cidadão tem direito. À sua identidade e à correspondente identificação como cidadão nacional, à sua identidade como direito fundamental consagrado na Constituição. O que o actual governo está a fazer corresponde ao resultado
uma mistura de conceitos. É misturado o conceito de identidade com o de utente de
serviços da Administração Pública que são coisas verdadeiramente distintas quando
nos situamos no campo dos princípios fundamentais, muito antes do princípios utilitários que possam reger o funcionamento de serviços.
Quer-se assim que o documento de identificação como cidadão nacional contenha
também dados relativos aos serviços da administração pública a que o cidadão necessita de recorrer. Um direito fundamental – o da identidade – convertido e plasmado em
requisitos de utilizador de serviços públicos com determinadas necessidades de processamento dos actos administrativos sobre os seus utilizadores.
Agora, define-se uma lista de serviços baseados em critérios utilitários e de simplificação do acesso do cidadão aos processos administrativos (note-se que os processos administrativos não são eliminados mesmo se obsoletos, mantêm-se e apenas são simplificados
alguns passos, o cidadão continua a ter de se identificar a todo o momento e em todas as
circunstâncias, através de um documento sem o qual não existe, não é reconhecido).
No entanto, com a evolução da administração pública, as necessidades de ordem
administrativa poderão alterar-se no futuro, deixarem de existir umas e passarem a
existir outras. Do mesmo modo, a lista de serviços compreendida na actual definição
do cartão de cidadão, poderá vir a estender-se a outros serviços por simples decisão
administrativa – bastará apenas uma autorização legislativa ou nem isso.
Do mesmo modo ainda, as técnicas informáticas evoluem vertiginosamente e se
agora se admite o princípio da inviolabilidade do “chip” do cartão e a interdição do
acesso às bases de dados existentes nos serviços públicos, ou mesmo da inviabilidade do
cruzamento de dados porque os números são diferentes, num futuro não distante a
proibição constitucional do número único será facilmente contornada, a leitura do
“chip” por meios que superam as “passwords” será implícita, o acesso instantâneo às
bases de dados de cada serviço e o seu cruzamento serão uma brincadeira de crianças.
Basta pensar no que tem sido o chamado segredo de justiça num país povoado de
polichinelos. E sabendo o quanto os interesses dos grandes grupos como as seguradoras e o crédito, são capazes de influenciar e modificar a seu favor as condições do acesso aos serviços a que cada um de nós necessita de recorrer, podemos imaginar o sem
número de possibilidades abertas pelo cruzamento dos dados. E o quanto o “chipezinho” do cartão permitirá um dia obter do incauto cidadão, apesar de todas as garantias que comissões e entidades “independentes” possam e queiram argumentar.
É possivelmente um bom princípio a existência de cartões de utente que reúnam
em si as informações básicas de que o cidadão tem de fazer uso no seu relacionamento com vários serviços da Administração Pública. É cómodo, é útil para todos.
Mas o cartão de identificação como cidadão nacional deve ser único e exclusivo desta finalidade. Poderá ter outro formato, poderá conter em si tecnologia que habilite o cidadão à sua
cabal identificação quando exigível, mas não deve ser mais do que isso: o título válido de que é
um cidadão nacional, único e individual, de que é um cidadão europeu único e individual.
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Fátima, 90 anos depois…

Videntes de Fátima, Lúcia, Francisco e Jacinta, 13-10-1917

90 anos depois vale a pena darmo-nos conta de como foi simples, sem deixar de
ser grande, o que aconteceu em Fátima.
O Céu irrompeu no meio do que de mais normal acontecia no dia-a-dia daquelas
três crianças de Aljustrel. Não esperou momentos altos, nem solenes; não os retirou do
buliço dos seus trabalhos; não esperou que eles tivessem especial instrução. Pura e simplesmente apareceu, revelou-se, fez-se presença… palpável, audível, reconhecível! E
eles viram, e ouviram e… acreditaram!
Foi assim há dois mil anos, na Palestina. Foi assim há noventa anos, na Serra
d’Aire. É assim, ainda hoje, nas nossas vidas.
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Claro que não nos é dado ver o Anjo ou Nossa Senhora, menos ainda o próprio
Deus. Mas que Ele está, está. E que Ele nos fala, fala. E ajuda, e convida, e desafia, e
invade a nossa vida, e muda-nos os planos, e protege-nos de perigos, e faz-nos companhia na dor e sofrimento…
E escuta os nossos pedidos, e abraça a nossa cruz, e mostra-nos o caminho, e ilumina o nosso pensamento…
E pede-nos ajuda para Se revelar aos que nos rodeiam, reclama a nossa voz e os
nossos gestos… e mendiga o nosso coração!
E tudo isto faz e tudo isto acontece, na concreta circunstância da nossa vida, seja
ela como for. Não pergunta pelas nossas competências, nem pede para interromper o
decurso dos nossos dias. É lá, mesmo, que Ele Se revela. Basta estarmos atentos e disponíveis… como os três Pastorinhos de Fátima há noventa anos.
E tudo se passa no inteiro respeito pela nossa liberdade, aceitando mesmo que Lhe
digamos não. Mas Deus não desiste nunca. Não se cansa nunca. Não se escandaliza
nunca com o nosso pecado, sempre pronto a perdoar. A sua estratégia é o Amor… persistente e paciente.
A história de ternura e desvelo pelo homem, acontecida há noventa anos em
Fátima, não é a história toda, mas um capítulo apenas. Decisivo, extraordinário, excepcional, é certo, mas não mais que um capítulo de uma história de “paixão pelo homem” começada com os nossos primeiros pais e que, sabemo-lo bem, não acabará
mais, prolongando-se eternidade adentro.
Em boa verdade, é disto que trata a Mensagem de Fátima: converter o coração dos
homens para que vivam a vida como gente salva, gente redimida, gente para a eternidade… Lembrar Fátima, noventa anos depois, é tomar consciência de que Deus permanece hoje, ainda e sempre, atento a cada um de nós, para fazer grande e definitivo
cada instante da nossa vida.
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Crucifixos e paredes
Há algum tempo atrás gerou-se, em várias ocasiões, uma controvérsia bastante
grande, entre diversas pessoas, que se opunham, em função de haver ou não símbolos
religiosos nas paredes dos edifícios públicos.
Como é evidente e salutar as opiniões dividiram-se e as diferentes correntes foramse ouvindo e cada um argumentou como achou que era razoável, relativamente ao seu
ponto de vista.
Estamos num País de grandes tradições religiosas e cuja cultura quase milenar,
integrou sempre esta componente, contra ventos e marés, contra tudo e contra todos.
Não é em meia dúzia de anos ou por decreto ou norma que se apagam séculos de
História Religiosa, de Tradição e de Cultura de um Povo.
Os que se consideram mais letrados e conhecedores, e como sempre ao longo dos
séculos se verificou, invocam o Laicismo, Agnosticismo e outras filosofias para justificar a tomada de determinadas posições. Está correcto.
Contudo quererem impor, seja onde for, seja sobre que pretexto for, normas que
para nada servem e apenas reflectem e demonstram que a intolerância, e o fundamentalismo de certos mentores teóricos da nossa praça, são infelizmente uma realidade.
Os Laicos podem sê-lo à vontade, exaltando onde quiserem que o secular e o profano são apenas os valores do Estado, os Agnósticos que continuem a só acreditarem
no que a Ciência consegue demonstrar, e quando chegam ao problema insolúvel estão
felizes.
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Porém as teorias referidas acima, são isso mesmo, para além de correntes filosóficas, como por exemplo a Agnóstica introduzida por Th. H. Huxley em 1869.
O que são estas correntes e que força têm comparadas com uma cultura cristã e
bi-milenar? Deixem os crucifixos em paz e respeitem os sentimentos da grande maioria dos portugueses.
As modas têm o seu espaço próprio e não me parece que tenha muito a ver com
um assunto que pode melindrar e melindra grande parte do povo português. Não
esquecer que as elites, ou pseudo elites intelectuais do País têm também a responsabilidade de respeitar todos os portugueses. Se não se respeitam entre eles não é problema do foro das não elites.
Assim a frio e apenas observando o que se passa, trará algum prejuízo a alguém
ou ofenderá assim tanto quem não acredita? Não sei se o País tem alguma religião oficial, mas mesmo que não tenha, costuma ser norma da Democracia as minorias respeitarem a vontade das maiorias. Mesmo sem referendo um observador atento verá
onde está a maioria.
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O economista César das Neves
O Jornal de Coruche entrevistou o Professor Doutor João César das Neves, economista de relevo no panorama nacional. Fomos à Universidade Católica de Lisboa,
onde dá aulas, questioná-lo sobre o Estado da Nação, o que aconteceu, como nos
encontramos e o que a economia portuguesa nos reserva a curto e médio prazo.
O Professor César das Neves é Presidente do Conselho Científico da Faculdade de
Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, onde é
Catedrático. Na década de 90 foi assessor económico do Ex-Primeiro Ministro Cavaco
Silva.
Jornal de Coruche – Conte-nos um pouco como foi o seu percurso de vida até chegar a Professor?
João César das Neves – Nasci e vivi em Lisboa todo o tempo. A escolha da minha
licenciatura não foi fácil. Acabei o liceu em cima do período do 25 de Abril, portanto
era um clima um tanto confuso. Na altura em que o Técnico estava a “fero e fogo”
ainda pensei estudar aí engenharia, mas como a única Universidade que funcionava
era a Universidade Católica Portuguesa (UCP), optei por Economia neste estabelecimento. Adorava engenharia e passei a adorar economia, tal como adoro tudo o que
faço. Antes de acabar o curso já estava a dar aulas, uma vez que naquela altura a universidade era “jovenzinha” e os alunos mais avançados ajudavam os professores e foi aí
que percebi que dar aulas era o que eu gostava. Fiz toda a minha carreira académica
aqui em Lisboa.
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Tirei mestrado de Investigação Operacional e de Engenharia de Sistemas no
Técnico, Mestrado de Economia na Universidade Nova e por fim doutorei-me aqui na
UCP. Neste momento sou Professor Catedrático, Presidente do Conselho Científico.
Estamos a remodelar os cursos devido ao Tratado de Bolonha e parece que estamos a
conseguir sobreviver e a afirmar uma qualidade que não é fácil. Somos uma escola que
não tem apoio do Estado, temos que concorrer com preços muito mais elevados, mas
ao mesmo tempo procuramos ter a mesma qualidade do que as do Estado.
JC – que é que esta geração que está prestes a entrar no mundo do trabalho poderá esperar de um país como o nosso?
JCN – A economia portuguesa é umas das economias que mais cresceu desde que
começou o seu processo de desenvolvimento, nos anos 50. Foi uma economia que
começou a sua transformação a sério a seguir à II Guerra Mundial, o período onde
mais economias fizeram isso, e Portugal foi uma das que teve o maior sucesso. Tivemos
um grande crescimento, com algumas paragens pelo caminho.
O 25 de Abril e o período de 1974/75, com o choque petrolífero, resultou num
período difícil para todos e também para Portugal. No entanto, a entrada para a
Comunidade Europeia lançou-nos uma nova linha de desenvolvimento que ainda está
longe de estar acabada. Eu penso que neste momento estamos diante de um problema
conjuntural. Acontece que nos encontramos numa crise, que já dura desde 2002, e
numa fase de perplexidade. No entanto, é importante dizer que Portugal é um país rico
e vivemos a primeira crise enquanto pais rico, sendo talvez por isso que nos parece tão
dolorosa. A sociedade portuguesa convenceu-se de que o desenvolvimento já poderia
ser feito sem qualquer obstrução e que já não seriam necessárias mais exigências. No
entanto houve um bloqueio. Os salários desceram muito, ouve um défice orçamental,
uma perda de competitividade, etc. São tudo sinais de uma certa acomodação na
segunda metade de década de noventa. Estávamos num período onde tudo nos corria
bem, de crescimento, onde alguns dos nossos parceiros aproveitaram a maré para reformarem sua economia e nós, pelo contrário, fomos viver dos rendimentos, “dormir a
sesta” e depois quando acordámos a coisa estava complicada.
Precisamente porque já somos ricos, não há aquela urgência, aquele sofrimento
mais agudo que tivemos em crises anteriores, daí estar a demorar mais tempo a recuperar. As medidas são claras em relação ao que se há de fazer, mas há muitos grupos
instalados que podem defender os seus interesses e adiar as reformas, e é isso o que tem
vindo acontecer. O próprio governo, que já percebeu isto e tem falado sobre o assunto, no entanto tem feito muito menos do que fala. E quando estas coisas começam a
“morder” nos grupos que têm maior interesse que esta situação se mantenha, vão
sendo adiadas, daí esta crise estar a demorar e ainda demorará até recuperarmos.
Quando ela acabar iremos lançar um novo processo desenvolvimento, porque a economia portuguesa tem dinamismo, tem capacidade e estrutura saudável e não se sente
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que venha algo que possa arrasar a nossa economia para sempre ou que se gere uma
cidade fantasma do Faroeste. Aliás, sentem-se muitos sintomas de transformação da
economia portuguesa e preparação desse tal surto de desenvolvimento, mas ele ainda
tarda a acontecer.
JC – Quais as principais medidas, em termos económicos, que deverão ser tomadas para a retoma da economia?
JCN – Há várias medidas e em vários campos.
Uma delas compete ao Governo, que é a de tomar
providências de modo a reduzir este bloqueio em
que estamos. Não é a reduzir o défice, mas sim o
de reduzir a despesa pública. O Governo está a ser
neste momento um atraso importante, porque o
Estado consome muitos recursos e não dá em
troca o correspondente. O problema é que para o
peso desta despesa pública, nós não recebemos os
serviços com a qualidade que deveríamos, como
na educação, saúde, justiça.Há aqui uma ineficiência do Governo e um peso elevado sobre a
economia. É aquele problema do orçamento que
todos nós conhecemos, mas que é um bocado mais
subtil do que simplesmente cortar nas despesas, é
preciso melhorar a qualidade dos serviços, reformar o Estado. Enfim, tudo isto não é uma coisa nova, há anos que andamos a falar
disto. Já crescemos muito bem com um Estado mau. Mas quando a economia está em
transformação, quando a mudança internacional é muito forte, sente-se mais isto tudo.
Depois há também um outro aspecto que é o peso regulamentar do Estado. O Estado
não é apenas pesado em termos de despesa, é também pesado em bloqueios que dificultam o funcionamento da economia da sociedade. Se formos a ver, por exemplo, a
lei laboral, que dificulta o funcionamento das empresas numa economia pequena e frágil como a nossa, faz com que as empresas percam capacidades de se adaptarem a
novas oportunidades.
Um aspecto mais evidente é o facto de os custos de trabalho terem subido muito
mais do que a produtividade e isso ter levado a um aumento dos custos de produção,
que torna insustentável a concorrência com o estrangeiro. A grande maioria dos nossos
parceiros, nos últimos anos, têm descido os custos de trabalho, ou seja, têm aumentado os salários mais devagar do que a produtividade. Mas Portugal tem aumentado
mais os salários, logo está perder pontos. Isso começa agora a ser corrigido, mas ainda
recentemente o Banco de Portugal chamou a atenção para isso. Não é possível numa
economia como a nossa dar-se ao luxo de ter custos de trabalho deste nível quando não
é visível que venha aí um surto de produtividade que os sustente. Estas coisas não são
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fáceis de conseguir. Para planear e preparar a curto prazo implica mexer mais nos salários. Não digo baixar os ordenados e levar as pessoas à miséria, mas sim controlar o
nível dos salários.
JC – Existe a ideia de que a grande parte do crescimento económico de Portugal é
sustentado por apoios vindo do exterior. A Europa tem sido um grande impulsionador
do crescimento de Portugal. Afinal, será o nosso país auto-suficiente?
JCN – Portugal tem vivido à custa de recursos do estrangeiro. Tivemos muitos emigrantes que nos enviavam muito dinheiro e agora temos a UE. Isso conduz à opinião
de que Portugal vive à custa do estrangeiro. Temos que arranjar sempre um “estúpido”
qualquer lá fora que nos pague o nosso nível de vida. De facto, o jogo não é bem assim.
Durante a maior parte do tempo que tivemos dentro da UE recebemos fundos líquidos da Europa inferiores a 3% do PIB e, obviamente, tivemos que contribuir também
para a Comunidade. Na verdade este impacto foi bastante positivo, soubemos usar os
fundos, se bem que na verdade este tipo de fundos são altamente perigosos para uma
economia, pois podem financiar corrupções, desperdícios, podem destruir muitas
empresas que deixam de ser produtivas precisamente porque vivem à custa de fundos.
Portanto, está longe de ser garantido que o dinheiro vindo de fora nos facilite a vida,
pelo contrário. Ao que nós estamos a assistir desde a adesão é a um benefício económico que não foi feito sobretudo com fundos, mas sim com produção, com trabalho,
com inovação e com tecnologia. Evidentemente que os fundos estruturais foram bem
aplicados, sobretudo em estradas, hospitais, escolas e de facto tudo melhorou muito.
Sem a Europa não seria possível ter um desenvolvimento económico como Portugal
teve, que era um país que estava a meio da tabela da situação económica mundial há
50 anos atrás e neste momento está a mais de dois terços da tabela. Mas por outro lado,
isto não seria possível só com fundos comunitários. De facto já antes, graças aos emigrantes, nos anos 50 e 60, tivemos um desenvolvimento que exportou muito trabalho
e importou muito capital, logo aí o nosso desenvolvimento foi distorcido a favor do
capital e contra o trabalho. Isso aconteceu por causa dessa maciça emigração de pessoas enviavam para cá muitas remessas e isso influenciou o nosso desenvolvimento.
A situação actual particular da economia portuguesa é influenciada por toda essa
realidade. Agora daí a dizer que foram os apoios externos que nos desenvolveram
penso que não é verdade. Muito mais importante do que isso foi o facto de Portugal se
ter tornado membro da EFTA e depois da CEE e com isso ter tido sempre um desafio
externo em termos comerciais que obrigou as nossas empresas a subir, a concorrer e a
melhorar. E essa foi a melhor coisa para as empresas. As empresas precisam muito mais
de estímulos de concorrência do que apoio monetário.
JC – Se olharmos para o período logo a seguir à II Guerra Mundial, nessa altura não
havia fundos económicos para o país. Como é que nessa altura, numa fase de Guerra
Fria, pós II Guerra, como é que Portugal cresceu e se tornou no país que é hoje?
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JCN – Também nessa época havia fundos, embora poucos. É preciso dizer que o
Plano Marshall, criado após a II GM, foi importante para lançar todo o processo
comercial de uma Europa destruída. Portugal também recebeu fundos desse plano.
Mas o que esse episódio mostra é essencialmente como as boas condições económicas
internacionais e uma integração de uma economia nessas boas condições económicas
internacionais são a principal forma de um país se desenvolver.
A seguir à II GM o que aconteceu foi que houve paz, estabilidade cambial e comercial e isso gerou o período mais fecundo da história do mundo. Quando um país tem
a sua infra-estrutura física destruída, mas a sua infra-estrutura pessoal ainda activa, é
quando se proporciona mais crescimento. Rapidamente se começa a reconstruir tudo,
e a reconstrução da Europa a seguir à II GM foi um sucesso extraordinário. Ora,
Portugal era das poucas economias da Europa que não estava destruída. Mais do que
isso, estávamos na altura com uma grande actividade pois vendíamos para todo o lado.
Em termos produtivos, embora fossemos atrasados, estávamos incólumes e soubemos
aproveitar, não só a recuperação, mas também a abertura comercial que a época viria
a trazer, e, daí a nossa economia ter sido um dos grandes sucessos. Tínhamos uma economia pequena, ágil com uma grande diversidade interna, embora sejamos um país
pequeno temos muita diversidade de matéria-prima, e isso tudo fez com que Portugal
soubesse aproveitar extraordinariamente.
A primeira interrupção de desenvolvimento que Portugal teve foi quando houve
uma travagem a nível internacional, o choque de petróleo em 73. Para mais, estando
nós num período pós revolução, havia muita reviravolta, sentiu-se aqui um choque económico muito mais forte do que qualquer outro país teve. Mas depois com a integração na CEE, Portugal sentiu uma grande retoma, de mesma forma ágil. Agora já estamos a “jogar noutro campeonato”, temos “às nossas canelas” os países do Leste, a
China, a Índia e outros, e estamos numa situação como estava a Holanda e a Bélgica
há 20 anos atrás. Quanto à dependência do petrólelo, é importante dizer que, precisamente por causa do choque do petróleo, o conteúdo na produção foi diminuindo e as
economias foram-se ajustando de modo a debelar essa dependência. Nós, tal como os
outros, tentámos lidar com essa questão, nem sempre bem. É preciso dizer que os problemas complicados que a generalidade dos países europeus tiveram, nós também tivemos e tal como eles, também não conseguimos travar as questões da energia a grandes
monopólios estatais, como é o caso da GALP e isso é um disparate. Não há grande concorrência e ficamos presos a contratos estabelecidos entre políticos que misturam interesses que nada têm a ver com o mercado do petróleo. Mas enfim esse é o mesmo erro
que fez a Itália, a França, a Alemanha, a Bélgica.
JC – Estamos numa sociedade de monopólios e sentimos cada vez mais discrepâncias sociais. O que é que poderá inverter esta disparidade?
JCN – No caso da Galp, estamos perante uma decisão política e era quase inevitá111
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vel o resultado, porque não estamos a falar somente dos preços da gasolina, mas também de uma questão de impostos. Mas aí a questão mais grave, a distribuição de rendimentos, de facto há trinta anos para cá que tem vindo a piorar sistematicamente,
excepto na década de 80, onde houve uma melhoria na distribuição de rendimentos.
Não foi uma pioria dramática, mas Portugal que tradicionalmente não tinha graves
problemas de distribuição de rendimentos, começa a estar entre os mais díspares dos
países da OCDE e isso começa a ser preocupante. Não tanto entre os portugueses, mas
sim entre os imigrantes que vão entrando no nosso país.
O problema é que agora temos 400 mil imigrantes que entraram nos últimos anos
e entraram porque os portugueses já não querem fazer certos trabalhos, e aí levanta
também um problema de desemprego. É um fenómeno novo, típico de um país rico,
haver um grande desemprego mas estarem a ser criados ao mesmo tempo muitos
empregos. Desde de 2000 que temos mais de 240 mil desempregados mas temos também mais 160 mil novos empregos e isto é possível porque entretanto entraram muitos
imigrantes para os realizar. Ou seja, a economia portuguesa está a criar empregos, mas
que os portugueses não querem e são os imigrantes que os vão tomar.
Isto era o que acontecia em França há 50 anos atrás, quando fomos nós para lá.
Agora está a inverter-se a situação. Portanto, a desigualdade não é tanto entre os portugueses, mas situa-se nas margens da sociedade. Se virmos os arredores de Lisboa, os
bairros de lata onde a disparidade em relação ao centro de Lisboa já começa a ser
muito grande, levantam-se problemas de crime e de marginalidade. Em parte este é
um fenómeno normal do processo de desenvolvimento, mas por outro lado é muito
sério e há uma enorme falta de atenção por parte das autoridades.
JC – O facto de hoje um governo fazer planos de desenvolvimento a quatro anos,
poderá esta situação contribuir para e demora da retoma económica do nosso país?
JCN – Sou muito céptico em relação a esses planos. O Governo não tem de planear a quatro ou a dez anos, porque ele não sabe o que acontecerá durante esse tempo,
e quando tenta impor uma ideia é quando faz os maiores disparates. O Governo, o que
tem de dar é estabilidade, segurança e fazer cumprir as regras.
Infelizmente, Portugal tem um Governo que está sempre a mexer em normas, rever
leis fiscais, enfim a gerar um excesso de manipulação. Se o governo criasse regras claras, simples e ágeis e as mantivesse como tal, a economia faria o resto. De facto existem
planos de desenvolvimento fixos, pressionados pela União Europeia, tal como as estruturas de redes viárias que verão a sua conclusão daqui a dez anos, ou mais, fenómenos
que foram bem estruturados dentro dos ministérios, são programas concretos onde o
governo tem uma intervenção clara. Agora, planos gerais para o desenvolvimento de
Portugal? Isso é muito discutível.
Não é o Governo que terá ditar o que Portugal deverá produzir, exportar ou importar. Quando o Governo pretende subsidiar determinados projectos, nada lhe garante
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que não se trate de um grande buraco. Houve casos de sucesso, mas em outros casos
houve claros desperdícios de dinheiros públicos.
JC – Será que o TGV, tal como a OTA, serão um desses casos de desperdício?
JCN – Relativamente à OTA, acho um disparate enorme deitar fora um aeroporto e fazer um novo a 60 km daqui. Vejo que há muita gente a ganhar dinheiro com
este negócio. Temos na Portela uma estrutura de grande qualidade, perto de Lisboa,
tal como grandes capitais mundiais têm aeroportos nos centros das cidades, o que é
muito útil. Qualquer coisa que seja feita deverá ser com este aeroporto. O aeroporto da
Portela existe, tem boas estruturas, logo há que investir nele, perceber quais são o problemas e solucioná-los, mas nunca fingir que este não existe e ir fazer um novo já ali ao
lado. Além do mais os especialista apontam outras opções como mais favoráveis do que
a OTA.
Relativamente ao TGV, este é muito mais caro que a OTA. E o TGV é ainda mais
estúpido do que o aeroporto da OTA porque é uma coisa feita essencialmente por
orgulho, porque a todo o custo queremos estar dentro da Rede de Alta Velocidade da
Europa. A verdade é que há anos que temos estado fora dessa rede e não nos temos
dado mal com isso. Nós temos outras alternativas, como os aviões. Aliás o TGV e a
OTA matam-se mutuamente, porque se o TGV substitui os aviões, até a Portela começará a ser demais.
A única linha de TGV que poderá fazer sentido económico será a linha Lisboa/Porto, embora já estejamos com os “dedos queimados” pelo Alfa Pendular, uma despesa
enorme que tirou dez minutos à viagem Lisboa/Porto. Mas agora se o TGV, que alcança altas velocidades a grandes distâncias, for parar nos locais previstos, não valerá a
pena. O TGV é um projecto megalómano, é um disparate económico e não tem a mais
pequena seriedade enquanto alternativa de transporte. Não estamos mais longe da
Europa por não termos TGV. Cada vez estou mais convencido de que a sua construção é inevitável, por razões políticas, mas enfim, não será o fim do mundo. Já nos metemos em sarilhos parecidos como o complexo de Sines ou o Alqueva. Vamos conseguir
crescer, apesar destes disparates. É uma questão de teimosia política.
JC – Em relação ao endividamento familiar, os pequenos empréstimos bancários e
as elevados taxas de juro, como é que as famílias portuguesas poderão sobreviver com
esses encargos tão elevados?
JCN – Acho que é preciso separar duas coisas. O aspecto básico do sobre-endividamento é uma coisa boa. Portugal só começou a ter crédito ao consumo nos finais da
década de 90, mas endividamento das famílias é uma coisa normal dos países desenvolvidos, desde que o empréstimo seja sustentável. Por azar nosso, essa novidade financeira aconteceu na altura em que se deu um desequilíbrio económico que gerou taxas
de juro muito baixas sem reacção por parte das autoridades. As taxas de juro estavam
tão atraentes que as pessoas, com a novidade, se endividaram de forma irresponsável.
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Agora com a subida das taxas de juro, as famílias começaram a sentir-se apertadas em
termos financeiros. Asorte é que, num ambiente de política monetária estável da zona
Euro, as taxas de juro não poderão subir muito mais. Mas como tivemos um período
anormal de taxas muito baixas e agora, como era suposto e como é normal, começaram a subir, isso criou num país como o nosso, tão endividado, uma situação desagradável. Podemos vir a começar a ter famílias falidas, facto que é recorrente nos países
desenvolvidos. No entanto, e numa forma geral, o situação financeira das famílias portuguesas ainda me parece saudável.
JC – A agricultura tem futuro em Portugal?
JCN – Agricultura tem o azar de ser o sector mais espartilhado por regulamentos,
mais perturbado por subsídios, mais determinado por regras ministeriais do que qualquer outro sector. Porque o objectivo de proteger a agricultura fê-la tornar-se num
monstro e pô-la numa situação bastante delicada. Além disso, as regras comunitárias
foram pensadas para a agricultura francesa e não portuguesa. A agricultura portuguesa faz sentido, mas não a que temos hoje. Há a possibilidade de arranjar uma agricultura rentável para Portugal, temos excelentes condições para isso. Mas hoje o que vale
a pena produzir é para o subsídio e isso não é o que se vende nem é rentável. A maior
parte do lucro na agricultura é o subsídio e destruímos assim a agricultura portuguesa.
JC – Os jovens licenciados em Portugal, têm algum futuro?
JCN – As universidades em Portugal são um drama grave. A primeira questão é
que os jovens licenciados não sabem o suficiente. Há uns 20 anos atrás qualquer doutor, mesmo burro, tinha emprego, porque havia falta de licenciados e havia muita procura. Desde então aumentou-se substancialmente o número de universidades. Há muitos mais licenciados e infelizmente grande parte deles não presta. Estamos a assistir ao
grande descalabro das universidades privadas, mas também das públicas, que embora
estejam por detrás subsídios do Estado, também saem de lá maus licenciados. Claro
que há certos cursos que não têm qualquer problema de colocação e há outros em que
o aluno está sem nada para fazer. Criaram-se expectativas nos alunos, que gastaram
dinheiro e tempo, e, quando saem deparam-se com uma realidade bastante diferente
do que lhes foi dito. Os jovens são vítimas, mas não são assim tão inocentes, porque há
estudos que mostram quais os cursos que têm mais saídas, e onde as empresas que procuram os licenciados. No fundo o que mais me preocupa são os bons alunos nas más
escolas. Há alunos que são realmente capazes, mas como saem de uma escola que os
mancha, têm um problema complicado. Há no entanto uma boa notícia neste panorama que é Bolonha, com a flexibilização o processo de ensino. O melhor seria aumentar a qualidade das nossas universidades. Mas um professor universitário é uma das coisas que demora muito tempo a ser produzida, não é de um dia para o outro. Daí se ter
permitido criar muitas escolas sem qualidade e que andasse por aí uma enorme quantidade de mixórdia académica.
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JC – Estará o professor a referir-se à Universidade Independente?
JCN – Estou a referir-me á Independente e a muitas outras. De facto a UI teve a
infelicidade de saltar logo para as capas de jornais. Se bem que toda essa questão foi
um bocado hipócrita, mas compreensível, porque é o Primeiro-ministro e logo aí dá
mais impacto. Estão a fazer uma indignação com uma coisa que toda a gente sabe há
muito tempo que acontece. É mais do que sabido que temos cursos de aviário. O Eng.º
Sócrates é um político e não é o facto de ser ou não ser engenheiro que faz dele melhor
ou pior político. Mas é uma coisa que está a manchar a figura do Eng.º Sócrates para
o resto da vida. Ele teve azar em ter finalizado a sua licenciatura numa universidade
que entrou em descalabro quando ele era importante.
JC – Previsões para o futuro de Portugal?
JCN – Não sou de fazer previsões. Mas o certo é que iremos andar aqui empatados
por mais uns tempos. Tudo indica que não iremos ser capazes de lançar um grande
crescimento nos próximos tempos. É importante dizer que a economia Portuguesa não
está a cair, está empatada! Em todas as crises anteriores, nós ao fim de quatro anos estávamos a crescer a uma taxa de 3 ou 4%. O problema é que agora estamos a crescer a
uma taxa muito anémica. Mas após este período de adaptação espera-se que Portugal
recupere e venha a fazer parte do grupo das pequenas economias europeias, lado a
lado com a Áustria e Bélgica. Prevê-se que seja o próximo episódio, mas não lhe sei
dizer se irá demorar muito ou pouco.
JC – Em relação aos últimos acontecimentos políticos, vitória de Alberto João
Jardim na Madeira, as eleições francesas que deram vitória à direita de Sarkozy, acha
que poderão influenciar o estado da economia portuguesa?
JCN – Estamos perante duas coisas substancialmente diferentes. Em relação à vitória de João Jardim, o que eu acho é que o governo fez o erro grave de se meter com
quem não devia. Foi provocar uma batalha que só poderia perder. Alberto João Jardim
é o político português mais bem sucedido, está há mais de 20 anos no poder e tem uma
capacidade de controlo extraordinária. Realmente não percebi porquê que alguém
quis criar um problema destes. O Governo não precisava de uma derrota nesta altura.
Se calhar o mais grave será o que se passa na Câmara de Lisboa, que tem um impacto muito superior à Madeira e é um combate eleitoral que não estava previsto e onde
há problemas políticos complicados de resolver.
Quanto às eleições em França, o resultado também não é de surpreender. Com a
vitória de Sarkozy começa-se a definir uma nova fase da Europa. Está a emergir uma
nova classe política, que irá determinar a situação da Europa nos próximos anos. A
Europa está muito parada, fez muitos disparates, como a tentativa de fazer a Constituição, as relações com os novos membros que entraram, enfim há aqui vários erros
que têm sido cometidos e vamos ver o que é que esta nova geração vai fazer. Não espero nada de extraordinariamente positivo, mas há coisas que parecem ser alternativas.
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JC – Gostaria de um dia vir a ser Ministro da Economia?
JCN – Não. Eu tive a sorte de observar de perto o processo político, sem estar
envolvido nele e percebi que aquilo não é para mim. A principal característica de ser
político não é ser-se competente e conhecedor. Mas é preciso ser-se político. E isso é
uma coisa que nasce connosco. Já fui sondado para alguns cargos desses e disse que
não. Não sinto a mais pequena vontade e o mais pequeno jeito para vir a ser ministro.
Pelo contrário, sei que daria um péssimo ministro. E já vi excelentes professores serem
péssimos ministros e eu não quero cair na mesma asneira. Se não houvesse mais ninguém, e se tivesse mesmo de ser eu, talvez fosse. Mas isso nunca acontecerá, pois há
muitos candidatos a tal. Sou professor e assim o espero ser até ao fim da minha vida.
Fui professor mesmo quando estava enquanto era assessor político. Fui sempre professor, é isso que sei fazer.
JC – Tem consciência que é uma das poucas pessoas em Portugal com maior notoriedade na área económica e em quem mais as pessoas acreditam?
JCN – Isso não sei. Sou cientista e por isso que uma frase como essa terá de ser comprovada. Nunca vi um estudo que me permita concordar com uma coisa dessas. Agora
se isso é verdade, e tenho dúvidas, isso confirma que não deverei sair daqui. Se estou
aqui na Universidade a fazer uma coisa bem feita, não vou estragar e ir fazer um trabalho mal feito. Um exemplo que eu escrevi numa dada altura “Uma das coisas piores
que há em Portugal é um tipo que é bom a primeiro violino e depois põem-no a reger
a orquestra. Deixa de tocar violino, que realmente é a melhor coisa que sabe fazer, e
faz péssima figura a reger a orquestra.”
____
Entrevista de Edite Costa
e Abel Matos Santos
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Eng.º Joaquim Rosado Gusmão
Cidadão Honorário de Coruche
Em 26 de Março de 1969, foi-lhe atribuído, na sessão de Câmara Municipal,
por aclamação, o título de Cidadão Honorário de Coruche.

Joaquim António Rosado Gusmão, nasceu a 1 de Janeiro de 1921 em Évora. Engenheiro
Agrónomo pelo Instituto Superior de Agronomia em 1947, logo começou a estagiar na Junta
Autónoma das Obras de Hidráulica Agrícola, onde é admitido para trabalhar nas obras de
Rega do Vale do Sado, do Vale do Lis e do Vale do Sorraia, onde de 1957 a 1969, como
Presidente da Direcção da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia, dirigiu a
entrada em exploração de todos os Blocos da Obra do Vale do Sorraia.
Montou, organizou e instalou todos os serviços da mesma Associação, participando activamente na vida associativa da lavoura regional, tendo sido fundador da Cooperativa
Transformadora dos Produtos Agrícolas do Vale do Sorraia e da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Coruche. Colaborou na planificação e construção do centro fabril da Cooperativa
do Vale do Sorraia e fez parte de grupos de trabalho que elaboraram os planos de fomento, para
o Governo.
Foi Presidente da Junta de Hidráulica Agrícola, de Fevereiro de 1969 até 1975, tendo de
1977 a 1982 trabalhado para as Nações Unidas, em Nova Iorque, coordenando e executando
projectos de irrigação e de desenvolvimento regional no Brasil, no Uruguai e no Paraguai.
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Colaborou também com o Banco Mundial na apreciação de projectos e tomada de decisões,
no Brasil.
Em 1982, volta a Portugal para desempenhar funções como Director Geral de Hidráulica
e Engenharia Agrícola, onde se manteve até 1989. De 1984 a 1987 desempenhou as funções de
Secretário de Estado da Agricultura.
Em 1989, desempenhou o cargo de Administrador-Delegado da Fundação Eugénio de
Almeida, em Évora, até 1991, altura em que entrou ao serviço da ProSistemas, S.A. na qual
continua a prestar colaboração em diversos projectos de irrigação e drenagem.

Foi diversas vezes condecorado pelo Governo Português, em 1957 com o Grau de Oficial
da Ordem do Mérito Agrícola e Industrial (classe de Mérito Agrícola), em 1971 com o Grau de
Grande Oficial da Ordem do Mérito Agrícola e Industrial (classe do Mérito Agrícola), em 1988,
com o Grau de Grã-cruz da Ordem do Mérito Agrícola e Industrial (classe do Mérito Agrícola).
Foi ainda condecorado pelo Governo da República Federal da Alemanha, em 1988, com o
Grau de Grande Oficial da Ordem ao Mérito, com Estrela.
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Recebeu ainda vários louvores na sua vida profissional,
pela competência e dedicação
com que serviu nas obras e
funções que desempenhou.
Em 26 de Março de 1969,
foi-lhe atribuído, na sessão de
Câmara Municipal, por aclamação, o título de Cidadão
Honorário de Coruche.
Em sessão de 11 de Julho de 1969, a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia, conferiu-lhe o titulo de sócio benemérito, e, foi designado sócio
honorário, pelos apreciáveis serviços prestados à Cooperativa Transformadora dos Produtos
Agrícolas do Vale do Sorraia.
Em Março de 1969, o Secretário de Estado da Agricultura conferiu-lhe público testemunho
de louvor pela dedicação, competência e zelo demonstrados no exercício das funções de representante das Associações de Regantes, no Conselho Directivo da Junta de Hidráulica Agrícola.
As Nações Unidas louvaram-no pelos serviços prestados à organização durante mais de 5
anos, bem como do estado Brasileiro pela valiosa colaboração prestada.
Em Janeiro de 1987, foi nomeado Membro Honorário do Conselho Internacional da Caça.
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Jornal de Coruche – Como se iniciou o seu percurso profissional?
Eng.º Joaquim Gusmão – Tirei o curso de Eng. Agrónomo e fui um aluno razoável de hidráulica de que gostei sempre muito, e tive a sorte de no fim do curso ter arranjado emprego num organismo dos melhores que havia, que era a Junta Autónoma das
Obras de Hidráulica Agrícola (JAOHA), que era dirigida por um homem excelente,
inteligente e de acção que foi o Eng. António Trigo de Morais, que foi secretário de
Estado do Ultramar e responsável por obras como as do Limpopo. Foi o meu primeiro chefe e com quem ainda trabalhei uns anos.
Como curiosidade o Eng. Afonso Zuzarte Mendonça, que fez o projecto do açude
do Monte da Barca em Coruche e membro do conselho superior de obras públicas, foi
Director antes do Eng. Trigo de Morais. A seguir veio um homem que estava na ilha
da Madeira, o Eng.º Manuel Rafael Amaro da Costa, pai do falecido, no acidente de
Camarate, Adelino Amaro da Costa.
Fui logo trabalhar para Águas de Moura, em furos hertzianos para tentar encontrar água para regar sapais, para se tentar ai produzir arroz. Encontramos aí um furo
muito bom que ainda hoje está em exploração.
Nasci em Évora, a minha mulher também e os meus três filhos. Fiz o ensino liceal
em Évora e depois vim estudar para Lisboa, para o ISA. Fiz nessa altura o serviço militar como oficial miliciano, sendo mobilizado no final da 2.ª Guerra Mundial para o
Regimento de Artilharia Pesada 1, de Sacavém, estava eu no 3.º ano de Agronomia.
Depois de acabar o estágio na JAOHA, já nos quadros, fui destacado para Alcácer
do Sal, que foi uma das primeiras grandes obras de rega, o Vale do Sado, no curso inferior do Sado, obras do Pego do Altar e a do Vale do Gaio.
Foi uma obra construída no tempo da Guerra de 1939-45, estando nessa altura a
construir os canais uma empresa dinamarquesa, que se concluiram em tempo útil,
estando atrasadas as barragens. Quando se acabaram estas, eu fui fazendo a rede de
rega e instalando comportas e equipamento variado, necessário para a rega. Era jovem, fui para ali com categoria de residente mas desembaracei-me, tinha um bom
chefe em Lisboa, que me tirava as dúvidas pelo telefone e quando era preciso lá ir aparecia.
Depois disseram-me, agora vai pôr isto a regar, mas acontece que os canais estavam
velhos, muito maltratados do tempo, sol, geada e nunca tinham funcionado. Como
tinham sido construídos com mau material, quando comecei a meter água nos canais
eles rebentavam. Passei ali uma vida terrível nos primeiros anos, até 1949, quando me
casei ali estava a tentar que os canais não rebentassem para manter o que muito já se
regava, quer na margem esquerda, quer na margem direita.
Depois, cá em Lisboa, o Ministério teve de considerar que era impossível e começou-se a reforçar os canais e a fazer reparações. Quando ficou pronto, entregou-se à
associação de regantes, fez-se a inauguração e sai de lá com tudo a regar.
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Dali fui para a obra do Liz, ao pé de Monte Real, outra carga de trabalhos. Ai a
dificuldade é que não havia água. Lá estive cinco anos, de 1953 a 57, onde se construiu
muita rede de rega. Também colaborei nessa altura na obra de rega da Cela-Nazaré
(rio Alcoa), que estava muito velha e foi preciso renovar. Ai se fazia muito repolho, que
vinha para os barcos para Lisboa.
JC – Como é que a sua vida se ligou a Coruche?
Nessa altura, em 1957, disseram-me que o Sorraia ia começar a regar, e que eu
tinha de ir lá dar um jeito naquilo. Então no primeiro ano que se colocou o Sorraia a
regar, que foi 57, eu para ser presidente da associação de regantes, tive de sair do ministério das obras públicas e ingressar no da Economia. Nesse primeiro ano que se fez
rega, foi muito difícil, pois estava em Monte Real e tinha de vir duas vezes por semana
a Coruche, saia de furgoneta de madrugada de Monte Real para chegar de manhã ao
Maranhão, ficava o dia inteiro a labutar e ia à noite de volta, às vezes chegando às 5 e
6 da manhã a casa. Mas tive um homem que me ajudou muito, já falecido e que vivia
em Coruche, o Sr. Pessoa Peste, um feitor agrícola com muita preparação da vida e do
trabalho. Ajudou-me muito e conseguimos no primeiro ano, pôr o bloco de Camões a
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regar, com água do Maranhão. Também outro grande homem, que me ajudou, o
regente agrícola Jorge Dias, foi um ajudante formidável. Por exemplo, o Bloco de
Camões, muito difícil, conseguimos colocá-lo a funcionar num Domingo de Páscoa.
Para ver os sacrifícios que nessa altura se faziam. Se alguém hoje é capaz de fazer trabalhar um engenheiro ao Domingo?! Quanto mais ao Domingo de Páscoa…
Nós fazíamos aquilo com prazer, não só para ver tudo a trabalhar, como para servir a agricultura.
JC – Nessa altura ainda não tinha tido muito contacto com Coruche?
JG – Não conhecia ninguém em Coruche. Só conhecia algumas pessoas de nome,
como a família Teixeira ou a família Patrício, mas não conhecia ninguém. Mas como
havia relações pessoais através do Dr. Rapazote que era muito amigo do meu sogro em
Évora, foi fácil a minha entrada por aí, em Coruche. A esse nível e noutro, se o senhor
falar com pessoas de Coruche, qualquer pessoa de qualquer nível, todas tiveram relações comigo, de serviço, de trabalho, de amizade. Fosse rico, fosse pobre, fosse classe
média, fosse o que fosse. Tratei sempre bem toda a gente e toda a gente se deu comigo!
Posso me ter incompatibilizado com algum indivíduo ou algum colega que não queria
trabalhar, agora com aqueles que precisavam do meu trabalho não houve problemas.
Em 1958, mudámos de vez para Coruche, onde fiquei até 1969, indo viver para
uma casa de renda, na rua de Santarém. Instalei-me em Coruche e assumi as funções
de Presidente da Associação de Regantes e tive a sorte de ter dois homens compreensivos na Direcção, que compreenderam a minha vontade e o meu desejo de colocar
aquela obra a regar. Foram os senhores António Feliciano Branco Teixeira e José
Mexia de Almeida.
JC – E o Dr. Rapazote, que viveu em Coruche e que foi ministro?
JG – Eu posso dizer-lhe como eram as minhas relações com ele. Eu trocava correspondência com alguns amigos enquanto trabalhei para as Nações Unidas; quando a
minha mulher me convenceu a voltar a Lisboa, houve que rasgar muitas cartas. Mas
relativamente a duas pessoas eu nunca as rasguei e ainda hoje as guardo: as do Dr.
Rapazote que estavam lindamente escritas, e, as do meu amigo Eng.º Costa Neves.
Por aí pode ver a consideração e amizade que tinha por ele. Conheci-o em Évora,
onde ele esteve como procurador do tribunal de trabalho. Foi ministro durante 5 anos,
apanhando a morte do Salazar e teve algum tempo durante o tempo de Caetano. Foi
um homem sério, inteligente e que tinha categoria de ministro.
JC – Quantos anos demorou a obra de rega a ser construída?
JG – Começamos com os dinheiros do Plano Marshal, talvez em 1947 e terminou
em 1959. A obra de rega desenvolve-se de Maranhão e Montargil, até Samora Correia,
quase até ao Tejo. São 16 mil hectares de regadio, com 360 kms de rede de rega.
Nós conseguimos colocar tudo a funcionar sem a ajuda do Ministério das Obras
Públicas. Com a prática de anos no Sado e da pouca água do Liz, estava perante uma
122

Joaquim Gusmão

rede de 300 kms de canais, com duas barragens (Maranhão e Montargil), três centrais
hidroeléctricas, um açude, seis estações elevatórias… Quer dizer, para um individuo
que tenha um pouco de vistas largas, era um desejo pôr uma obra daquelas a trabalhar, e, consegui. Ainda me lembro que a primeira água que saiu, se cobrou a 0,07 centavos o metro cúbico para a cultura do arroz. O primeiro ano que se regou foi em
Camões, para experimentar.
JC – Qual é que pensa que foi o impacto dessa obra na comunidade de Coruche,
nas gentes e desenvolvimento da terra?
JG – Olhe, foi uma revolução. Imagine o que era a Fajarda, o Biscainho, os Montinhos dos Pegos? Ficou tudo cheio de casas, as pessoas passaram de andar de bicicleta a pedais para bicicleta a motor, depois de automóvel. Eu ainda fiz um inquérito com
o Pessoa Peste, sobre o registo de velocípedes, de tractores, como tudo evoluía e crescia
no Concelhos de Aviz, Ponte de Sôr, Mora, Coruche, Benavente e Salvaterra, que são
os abrangidos pela obra de rega. Esta obra trouxe muitos empregos e dinheiro a estes
concelhos. Por exemplo da América e de Inglaterra, veio muitos dólares e libras para
pagar o tomate; arroz e milho produziu-se muito.
Depois surgiu a Cooperativa do Vale do Sorraia, como forma de rentabilizar a
transformação dos produtos produzidos no vale do Sorraia. Decidimos industrializar.
Nessa altura isso tinha muito acolhimento junto do governo e fez-se em muito lado.
Teve muito êxito. Exportávamos tudo! Basta ver os relatórios da Associação e da Cooperativa, que eram impressos no Brito.
A região desenvolveu-se grandemente, mais tarde veio a Unisul em Coruche, que
tinha agarrada outras cooperativas, para escoar os produtos para o mercado externo.
JC – Como foi recrutar tanto trabalhador?
JG – Olhe, quando a rega chegou ao Couço, tínhamos o canal cheio de terra, nessa
altura foi preciso empregar muitos trabalhadores e não havia. Foi muito difícil, mas
conseguimos limpar tudo e colocar o canal a regar. Eu era empregado do Estado e
tinha de apresentar contas e tudo era registado e contabilizado. E foi assim que se geriram, também, os dinheiros da Associação de Regantes.
JC – Como eram as relações com a Câmara? O que se fez em Coruche?
JG – Olhe, está ali a resposta (emocionado), fizeram-me aquilo (cidadão honorário),
quando eu me vim embora. Sempre foram boas!
Em dada altura no tempo do Salazar, as obras de rega pararam um pouco, e aí o
Eng. Trigo de Morais deve ter tido alguma responsabilidade, porque havia a ideia que
se fizessem as obras de rega havia uma natural divisão da terra, das grandes propriedades, porque quem tivesse muitos hectares de terra não tinham capacidade, organização, pessoal e máquinas para fazer tudo logo, isto é, cultivar em regadio muitos hectares de terra por ano, o que convenceu o Salazar, os economistas e se calhar eu também. A natural divisão da terra devia fazer-se; se não fosse feita, a Junta de Colonização
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Interna entraria no processo e proporia para cada uma das obras de rega, depois de
devidamente estudado, qual a área mínima ou aceitável para se fazer boa exploração
agrícola e os grandes proprietários deveriam vender uma parte dessas grandes propriedades para se instalarem pequenos agricultores. Isso não se fez. A riqueza distribuiu-se através do arrendamento e da parceria.
A minha actuação não se cingiu ao Sorraia, participei na preparação dos planos de
fomento. Quando se constitui a Junta de Hidráulica Agrícola, que serviu para apoiar
os agricultores do ponto de vista técnico e de conservação, muita obra foi feita em
Coruche, como por exemplo a Electrificação dos Montinhos dos Pegos, feita com
dinheiro da Junta, quando eu era presidente. Havia dinheiro, fez-se a electrificação e
foi uma festança lá. Estradas, arranjaram-se muitas em Coruche, as passagens submersíveis do Couço/Santa Justa, foi feita com o dinheiro da Associação de Regantes
quando lá estive. Eram feitas pontes, arranjados caminhos, tudo com dinheiro que
sobrava da obra de rega, das receitas da Associação de Regantes e que se aplicavam na
melhoria das condições de vida das populações.
Por exemplo o Couço foi muito beneficiado. A ponte para Santa Justa era uma pinguela de madeira com postes a cair quando se passava, e consegui convencer as pessoas
que com passagens submersíveis, se podia fazer uma ponte, que a água passava por
cima quando houvesse cheia sem estragar e quando baixasse o nível das águas, as pessoas e carros voltavam a circular. A ponte da Amieira, outra em Mora, outra na
Amoreira, fizeram-se muitos arranjos, com o dinheiro da água, que sobrava e faziam-se
obras. Foi essa também uma das minhas tarefas enquanto estive em Coruche.
Ao mesmo tempo que estava no Sorraia e na Cooperativa ainda tive de atender os
serviços do Estado. Fui ajudar a formar a associação do Divor e do Caia.
JC – Em 1969, volta a Lisboa para que cargo?
JG – Com o falecimento do Eng. Quartin Graça, sendo Presidente do Conselho
Marcello Caetano, fui chamado para Presidente da Junta de Hidráulica Agrícola, onde
estive até 1975, graças ao Prof. Palma Carlos que impediu que me tivessem saneado
logo em 74. Como ele também não se aguentou muito tempo, veio depois o Vasco
Gonçalves e fui logo substituído.
JC – Passou mal nessa altura?
JG – Puseram-me na prateleira, tiraram-me de Presidente da Junta para Engenheiro de 2.ª. Fui colocado no Terreiro do Paço sem fazer nada. Fizeram-me um processo de saneamento. A justificação para o saneamento era a de que protegia os agricultores do Vale do Sorraia.
O 25 de Abril veio desagregar e paralisar toda uma estrutura que demorou anos a
construir. Fui entretanto para as Nações Unidas, trabalhar para o Programa de
Desenvolvimento, onde estive cinco anos e meio. Não servia para Portugal mas servi
para as Nações Unidas e entrei logo para um alto posto, Coordenador de projectos,
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abaixo do Director. Colaborei na irrigação no sul do Brasil, projectaram-se barragens,
açudes e infra-estruturas várias, no Uruguai e Paraguai, entre outros trabalhos.
Depois quando voltei a Portugal em 1982, fui reintegrado como Director e dois
anos depois tomei posse como Secretário de Estado da Agricultura.
JC – Gostou de estar na América do Sul a trabalhar para a ONU?
JG – É indescritível, adorei a Amazónia e o que aquilo é de bonito e de estranho,
bem como a influencia que exerce sobre as pessoas. Foi outra forma de vida.
Custou-me muito ser afastado do Ministério, pois sabia que estava a fazer um bom
trabalho, mas por outro lado, tive a oportunidade de trabalhar na ONU e viver esta
experiência única. Recebi vários pedidos do Presidente Ramalho Eanes, para não sair
de Portugal pois ia-se começar com o Mondego e precisavam de mim. Mas eu mandei
dizer ao Eanes, que não brincava aos contratos e que já tinha assinado com a ONU e
embarquei no dia 1 de Janeiro de 1977.
Como curiosidade, quando se inaugurou a embaixada de Portugal em Brasília, já
eu estava no Brasil, foi lá o Eanes que me queria condecorar, mas safei-me disso, dizendo que a ONU não permitia que os seus funcionários aceitassem condecorações. Eu
não a queria depois do que me fizeram. Até porque já tinha sido condecorado com essa
ordem. Ele perguntou-me se eu queria voltar ao meu país, e respondi que obviamente
que queria, mas que me fizessem justiça primeiro! Só muito mais tarde isso foi feito,
depois de escrever várias cartas a reclamar, sendo--me sempre respondido que a culpa
era do Conselho da Revolução. O primeiro processo de saneamento foi-me apresentado, estava eu a trabalhar já em Nova Iorque, liga-me a minha mulher a dizer que tinha
uma carta a convocar-me. Claro que não vim! Só fiz a minha defesa depois de terminada aquela missão.
Quando voltei, assumi o cargo de Director Geral da Direcção Geral de Hidráulica
Agrícola, entre 1982 e 1984. Nessa altura o Eng. Álvaro Barreto, convidou-me para Secretário de Estado da Agricultura, onde estive quase três anos.
São cargos muito difíceis de desempenhar, mas com o conhecimento que tinha da realidade, do ministério e das pessoas, senti-me à vontade. Passou-se bem, o único problema
grave foi o desastre de Chernobyl, que estavam os ministros todos fora e estavam umas ovelhas que vinham de lá para entrar em Portugal e tive de as colocar em quarentena.
Quando sai em Agosto de 1987, voltei para o cargo de Director Geral onde estive
até 1989, altura em que me reformei. Depois de reformado fui para administrador da
Fundação Eugénio de Almeida, onde permaneci dois anos, mas que foi uma má experiência, correu mal, não me entendi com aquela gente, pois que quem estava na Administração não se entendia com os colegas. Depois, vim para Lisboa, onde estou, e comecei a trabalhar numa empresa de hidráulica, a ProSistemas, onde continuo a colaborar.
JC – Como olha o País agora?
JG – A situação como estava, principalmente com a questão do Ultramar, era
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muito difícil o país aguentar. Mas aquilo que se fez, não foi fazer uma Democracia. Os
intervenientes quiseram foi sair da guerra, estavam politizados. Vieram para Lisboa
para implantar o socialismo. Foram incapazes e incompetentes. Nunca saiu tanta obra
de arte do país, tanta prata, como no tempo do Vasco Gonçalves.
Só indivíduos burros é que não viram que estavam a desgastar e destruir o país.
Veja-se a Educação que cada vez piora mais, nessa altura foi a Educação logo entregue
a um militar, o major Vítor Alves. Ora não se pode entregar um Ministério de Educação a um homem destes que nada percebia de educação. Nós somos um país pequeno, temos de ser bem governados, não podemos fazer coisas erradas, porque não temos
muita riqueza, somos um país pobre. As pessoas não estavam preparadas para a
Democracia e a prova é o que se está a passar hoje. Aquela gente não tinha preparação para desempenhar altos cargos. Vi isso de perto quando estive quase 3 anos no
ministério e contactei com deputados e altos funcionários do Estado, não tinham qualquer capacidade para desempenhar o cargo em que estavam empossados.
A culpa do muito falado “funcionalismo público” foi deles, veja-se que até na JCI,
o tal organismo que queria fazer a colonização e a divisão das propriedades, até chilenos meteram. Eu quando entrei para Secretário de Estado da Agricultura, ao fim de
oito dias pediram-me para receber dois directores gerais, um da agricultura e o outro
do planeamento. Esses homens estiveram-me a lavar o cérebro das 9 ao meio-dia, para
que eu autorizasse que se metessem no Alentejo 500 regentes agrícolas. Sabe para quê?
Para irem ajudar os empresários comunistas e socialistas que lá meteram e que nada
percebiam de agricultura, e queriam lá colocar os regentes agrícolas do Estado para os
ensinarem. É evidente que não entrou nem um! Era a mentalidade daquela gente.
Nessa altura o Estado encheu-se de gente, e agora é que perceberam que não há dinheiro para lhes pagar.
JC – Conheceu o Prof. Salazar?
JG – Não, nunca o conheci. Reuni muitas vezes com o Prof. Marcello Caetano que
era um Homem superior. Quando ocorreu no Algarve um grande terramoto andei uns
dias com ele pelo Alentejo de carro, na ajuda às populações. Privei bastante com ele e
depois encontrei-me novamente com ele no Brasil, já ele estava no exílio.
JC – O que diz da falência da Cooperativa do Vale do Sorraia?
JG – Deve-se somente a má gestão. Não tenho qualquer dúvida! Foi entregue a
gente sem competência. Era perfeitamente viável.
____
Entrevista de
Abel Matos Santos
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À conversa com a fadista Ana Moura
JC – Sabemos que nasceu e cresceu em Coruche, como é voltar à terra como uma
grande referência no mundo do fado?
AM – Cantar na minha terra natal é sempre uma responsabilidade em duplicado.
Desde pequena que é o meu sonho cantar na minha terra. Cresci aqui, sai daqui muito
nova com 14 anos, mas volto aqui com frequência, pois a minha infância marcou-me,
como a todos nós. Eu sou o reflexo dos anos que passei em Coruche. Não tenho palavras para explicar aquilo que sinto, vir cantar à minha terra nas Festas do Castelo.
JC – Sendo o nome de Amália uma referência, influenciou-a?
AM – Sem dúvida! Para mim, Amália é a referência. Tenho outras referências,
como Lucília do Carmo, Beatriz da Conceição, Maria da Fé. Cada vez mais me custa
falar só de alguns nomes e não falar de outros, porque de facto houve uma geração
muito boa com um estilo muito próprio e é isso que a nova geração também está a tentar fazer, criando o seu estilo próprio e a sua identidade.
JC – Como foi actuar numa sala de espectáculos como o Carnegie Hall em Nova
Iorque?
AM – Foi das experiências mais gratificantes da minha curta história. Eu tenho
normalmente um grande sentido de responsabilidade e quero fazer sempre tudo o
melhor possível, e tenho às vezes dificuldade em usufruir de certos momentos da minha
carreira.
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Quando cheguei a Nova Iorque e estou a descer para Times Square e vejo a fachada do Carnegie Hall com o meu cartaz enorme ao lado de outros grandes artistas a
dizer “sold out” (esgotado), senti uma enorme emoção. Depois, desço a rua e chego à
enorme loja da Virgin, no meio de Times Square e vejo o meu disco em escuta e pessoas a ouvirem, fiquei emocionada. Depois à noite o concerto, na grande e mítica sala
de espectáculos de Nova Iorque, foi um dos momentos em que consegui usufruir da felicidade.
JC – Trabalhou também com o Tim Ries, dos Rolling Stones
AM – Sim, fui convidada para participar no Rolling Stones Project e eles vieram a
Portugal, ao estádio de Alvalade, e convidaram-me para cantar ao lado deles no estádio. Foi uma emoção enorme, mas igualmente um enorme desafio, pois o Mick Jagger
canta quatro tons acima do meu, o que é uma disparidade enorme. Foi uma das experiências mais gratificantes.
____
Entrevista de
Carlota Alarcão
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O testemunho de Zita Seabra
Zita Seabra esteve em Coruche, no passado dia 13 de Outubro de 2007, a convite
do Jornal de Coruche, para uma conferência sobre o comunismo e apresentação do
seu livro “Foi assim”. Foi com entusiasmo que a recebemos e aqui deixamos o que de
mais importante nos disse.
JC – Porque é que decidiu escrever o livro “Foi assim”?
ZS – O livro fala da minha vivência no PCP até ao ano de 1989, altura em que sai
e passei a ter uma vida normal. Retomei a vida profissional como editora que é o que
faço com muito gosto, e, nos intervalos faço política que também gosto muito.
O livro “Foi assim” é uma autobiografia dos anos que militei no comunismo, começa quando entrei no PCP e acaba quando saio do PCP, quando deixei de ser comunista.
JC – Quais as razões que a levaram a escrever?
ZS – Primeiro por uma atitude egoísta em relação a mim própria, ou seja, queria
ter direito ao meu passado, à minha história. Se eu não escrevesse o livro, roubavamme o meu passado, eu tenho o meu passado e tenho direito a ele. Quanto mais tempo
passava, se não escrevesse o livro, o meu passado resumia-se a “foi militante do PCP e
passou-se para o PSD” e não ficava tudo o resto.
Primeiro, passou o tempo suficiente para não ser um livro de retaliação, de vingança. Não é nada disso e como estou perfeitamente bem com o meu passado, já posso
falar sobre ele. Falar sobre o que ele teve de bom e mau! Falo do meu percurso, do que
gosto e do que não gosto de ter feito.
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O tom deste livro não é um tom magoado, é um tom normal de quem escreve
memórias. Eu tenho um amigo que me dizia para escrever o livro a ouvir o Avante,
para colocar de manhã a tocar e escrever, para eu criar o ambiente em que tinha vivido e ser capaz de transmitir essa experiência do que era a dureza da vida clandestina
e de estar longe da minha família.
JC – Como é na verdade o Comunismo?
ZS – Eu cito no livro, os dissidentes da URSS, que começaram em 1917 (começaram ai os dissidentes), têm uma frase muito curiosa e interessante que é “os comunistas apagam sempre os passados”. Veja o apagar do Trotsky da célebre fotografia de
Lenine a chegar a São Petersburgo, em que ele sai da estação de comboios e está
Trotsky e ele passa a vida a desaparecer da fotografia, desaparece da história da União
Soviética. É assim que os comunistas funcionam.
Os nomes das terras mudam, São Petersburgo passou a Petrogrado, há Volvogrado,
Leninegrado, Estalinegrado, os nomes das ruas mudam, portanto os comunistas apagam do passado tudo conforme lhes interessa no presente. A mim, também me faziam
isso com o meu passado, por isso achei que devia escrever este livro.
Os dissidentes comunistas diziam assim “o futuro é certo, seguro e cientifico, o passado a Deus pertence”, no comunismo é assim. Só encontrei um país que resolveu bem
estas questões, por exemplo com as ruas. Foi em São Tomé, onde a certa altura eles
tinham a Rua Salazar, Rua Craveiro Lopes e então puseram Rua Ex-Craveiro Lopes,
Rua Ex-Salazar, e aquilo ficou tudo bem! Nós, sobretudo aqui, em relação a mim, acusam-me que estive lá e que lutei pela liberdade, foi a parte boa e já lá vamos à parte
má, e os militantes pós 25 de Abril, os chamados anti-fascistas retroactivos que quan130
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do era difícil não estavam lá, mas que apareceram a seguir ao 25/4, como o Jerónimo
de Sousa, o Vital Moreira, a Ilda Figueiredo ou a Odete Santos. É tudo depois, porque
antes era difícil, a coisa doía. Não me venham pois dar lições que não as recebo!
Eu escrevi esse livro para recuperar o meu passado naquilo que ele tem de heróico,
a luta pela liberdade, porque em muitos casos os comunistas têm um lado profundamente trágico.
O Comunismo foi sempre isto, em todo o lado, em Portugal e em todo o lado. A
tragédia são as ideias que o comunismo defende e que em todo o lado deram o mesmo
resultado.
Esse é um dos motivos que me levou a escrever, é que ao contrário do que se diz e
oiço muita vez, “as ideias estão certas, a prática do comunismo é que foi errada”, não
é verdade! Ideias certas dão práticas certas, ideias erradas dão práticas erradas.
Uma vez o Joaquim Chissano dizia-me “Zita se o comunismo deu o que deu com
brancos, pretos e amarelos (eu não podia dizer isto a ele, mas ele podia dizer-me a mim)
é porque qualquer coisa está errado no ideal comunista”. Na Rússia, Checoslováquia,
na China onde ainda está a dar, onde ainda há presos políticos que são mortos e fuzilados. Eu estive recentemente numa conferência com aquele jovem que ficou em frente àquele tanque na praça de Tianamen, e que na altura o mundo não respirou ao ver
aquelas imagens, acabou por fugir para a embaixada dos EUA, doutorou-se e vive nos
EUA, e, dizia-me ele na tal conferência que os colegas dele ainda estão presos na China.
Há fuzilamentos na China, por razões politicas e o Ocidente está-se nas tintas para
os direitos do Homem. Há fuzilamentos em Cuba, a Cuba de Fidel de Castro! Tem
presos políticos por delito de opinião. Os escritores e os poetas cubanos por escreverem
estão presos. Portanto é sempre o mesmo resultado!
Fidel de Castro matou e fez sofrer muito mais gente, muito mais nem tem comparação, do que Salazar. Che Guevara participou directamente nos pelotões de fuzilamento. Eu vim da Feira do Livro de Frankfurt e apresentaram-me um editor que lançou um livro chamado “O verdadeiro retrato de Che Guevara”, e, esta é a grande tragédia do Comunismo, é que as vitimas do Comunismo do século XX parece que não
existiram, parece que não foram vitimas. Não têm memoriais, não tem monumentos,
não tem retratos para as lembrarmos.
Existe, felizmente, um movimento que se chama Memorial que nasceu na Rússia
logo a seguir à queda do muro de Berlim e à queda do império comunista, que foi organizado a partir dos intelectuais russos para identificar os tais milhões de mortos do
comunismo. Têm de ter nome, são vítimas, e só quando se percebe que a vítima de um
Nazi é tão igual à vítima de um Comunista é que a gente fica bem com o mundo.
Quando percebi isso, deixei de ser comunista! Comunista no sentido da ideologia e voltei para a vida normal e retomei a minha vida profissional com a liberdade suficiente
para fazer o que entendi.
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JC – E a sua ida para o PSD?
ZS – Não negociei com ninguém a minha ida para o PSD, não integrei nenhum
grupo para passar da bancada do PCP para a do PSD. Fui para a minha actividade
profissional, primeiro na Quetzal, depois na Bertrand, tendo agora a minha própria
editora, a Aletheia.
A minha geração foi marcada pela guerra colonial, três frentes de guerra. Hoje
quando se conta isso, as pessoas da idade dos meus filhos não percebem, mas a minha
geração foi marcada por essa vivência, onde se ia para a guerra ou para o exílio.
Era uma geração revoltada, onde uns eram PC, outros ML’s, outro MRPP, outros
Estalinistas. Eu a escrever o livro ainda me diverti, quando estava a acabar um amigo
meu, José Manuel Fernandes, Director do Público, dizia-me, “tu falas de um plenário
logo a seguir ao 25/4 onde ias falar para 5 mil estudantes, a maioria maoistas, estalinistas, Ml,s, Pctp-mrpp, e fomos para lá aos gritos para tu não falares e na primeira fila
estava eu”.
Depois saiu o livro e passado uns dias jantei com o Jorge Coelho, que todos conhecem do PS, e veio-me dizer que o livro era sério porque foi ver se falava de um plenário com estudantes, o tal plenário, e de facto lá eu falava nisso. E ele disse-me, “é que
na primeira fila estava eu”. Portanto vim a saber depois destes anos todos que pelos
menos dois que eu conheço estavam na primeira fila a não me deixar falar.
Portanto, era um período onde líamos as coisas mais horríveis, como o livrinho vermelho, livros de Lenine, de Sartre, de Mão, mas vivemos muito a nossa geração e teria
tido muita pena se não a tivesse vivido.
É fundamental o regime democrático, o pluripartidarismo, com todos os defeitos
que possa ter, é bom viver em democracia e num regime plural como é o nosso.
A maioria dos dissidentes no mundo, os que saíram do comunismo, saem para partidos liberais. Aqui é que foi a excepção! Acho que foi por termos saído todos muito
tarde do comunismo, já muitos anos depois do 25/4.
JC – Andou enganada no PCP?
ZS – Eu enquanto estive no PCP fui sempre comunista. Eu nunca digo, pois acho
uma desonestidade intelectual aquelas pessoas que dizem “eu fui sempre dissidente”.
Não, não, o ser comunista é aceitar e saber por onde se anda. Eu sei bem por onde
andei e o que andei a defender. Não andei enganada! E acho ridículo quem diz que
andou enganado!
Eu quando lá estive defendia a colectivização dos meios de produção, a Ditadura
do proletariado, o papel de vanguarda dos comunistas, da classe operária, a superioridade moral dos comunistas, e, não entendo como é que andou lá tanta gente sem saber
onde andava!? Não é verdade que não soubessem, é uma desonestidade intelectual.
E portanto, eu digo no livro, e pago o preço por isso, que enquanto lá estive fui uma
verdadeira bolchevique, fui dirigente comunista, fui do comité central, da comissão
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politica do PCP. O meu gabinete era em frente ao do Dr. Álvaro Cunhal, éramos seis
naquele andar. Eu sabia exactamente onde estava.
Quando comecei a ser dissidente, e a dissidência é como a gravidez, não se pode
chegar ao 4.º mês e dizer agora durante um ano fico no 4.º mês, não dá, ao fim de 9
meses nasce a criança. A dissidência é igual, quando se começa não acaba, acaba na
saída, foi sempre assim.
JC – É nessa altura que sai…
ZS – A partir do momento em que se sai e se percebe que se esteve errado, que se
percebe que mudou… (em Portugal toda a gente muda, mas às vezes pergunto se fui
só eu que mudei? Logo a começar pelos militares do 25/4, andavam a fazer a guerra a
22 e 23/4 e no dia seguinte viraram as espingardas), e ao longo da vida muitas vezes se
muda, eu mudei!
Assumo do meu passado tudo o que ele teve de heróico e de trágico! Há uma parte
do livro que eu vivi e que me arrependo profundamente que é o sofrimento que fiz aos
meus pais, só depois de uma pessoa ser mãe é que se percebe.
Também digo outra coisa no livro que é ainda bem que felizmente fomos derrotados, felizmente que perdi! Felizmente que Cunhal perdeu! Se não teríamos uma tragédia igual ao dos outros países onde os comunistas foram poder! Rigorosamente igual!
Não há uma excepção! Felizmente que perdi, e por isso no lançamento do meu livro
convidei como um dos apresentadores, além do José Pacheco Pereira, o Dr. Mário
Soares, pois o livro é também uma homenagem a ele.
É evidente que o Dr. Sá Carneiro, do
PPD, o CDS, foram muito importantes no
25 de Novembro, no derrotar o comunismo no fim do verão quente de 1975. Mas
houve alguém, o Dr. Soares, que determinantemente nesse dia, ajudou a que o PCP
tivesse sido derrotado e o país ter podido
entrar numa democracia e hoje podermos
estar aqui todos a conversar. Se o Dr. Mário Soares não o tivesse feito não estaríamos
todos aqui a conversar assim. O Dr. Soares
foi importante, agora anda amigo do Hugo
Chavez (risos).
Álvaro Cunhal nunca reconheceu que tinha perdido no 25/11, só reconheceu muito
mais tarde, só quando o comunismo caiu na Rússia é que ele reconheceu. Mas o que
é certo é que foi derrotado. E o PREC acabou ali no 25/11, apesar de se ter dito durante anos que continuava em curso. Quando eu saí em 1989 ainda se dizia que estava em
curso e é por isso que eu tive um choque grande com Cunhal, pois ainda se andava a
preparar a revolução armada. É dai que vem o meu choque e é dai que eu saio.
133

Grande Entrevista

Mas o que é a realidade, sem fantasia nenhuma, é que o 25/11, com o Dr. Soares
e o PS, foi determinante para a derrota do PCP. E portanto eu digo muito sinceramente, este é o meu passado e conto-o livremente, e felizmente que fui derrotada!
JC – Há uma frase sua que me impressiona, “as vítimas do nazismo são iguais às
do comunismo”…
ZS – Ao estar há dias na Feira do Livro de Frankfurt, reparei numa coisa engraçada. Há uns anos só se viam livros a explicar a 2.ª Grande Guerra e a falar dos milhões
de mortos do nazismo, aqui na Europa culta, onde nasceram estas duas ideologias trágicas e que fizeram milhões de mortos, o Nazismo e o Comunismo. Agora metade dos
livros são sobre o comunismo e pela Europa inteira. Então encontrei um livro francês
com o título “Proletários de todos os países do mundo, desculpai-nos”, isto inspirado
na frase do comunismo “Proletários de todos os países do mundo, revoltai-vos”. Deve
ser inspirado nessa geração do Maio de 68 que em França também andou a partir carros e montras e a partir tudo.
Há dois balanços que estão a correr, a geração do Maio de 68, que alguns ministros
franceses actuais integraram e alemães estiveram até ligados à esquerda e a grupos terroristas como o Baader-Meinhof. Sarkozy chegou agora ao poder a dizer que quer
arrumar os ideais da geração de 68, e ao mesmo tempo o que é feito das vítimas do
comunismo? Os tais milhões de mortos que não têm nome, homenagens, esculturas,
parece que não existiram?
Para a maior parte dos europeus continentais as vítimas do comunismo não existiram. A ideia é que talvez o Mao ou o Pol Pot tenham feito para lá alguma coisa, a
Coreia do Norte, mas aqui parece que não existiram… Isto é um lado dramático para
a história da Europa, porque se a Europa não assume as vítimas do comunismo que
fez, se não assumimos o nosso passado trágico e muito mau, então corremos o risco de
a qualquer momento voltar ao mesmo sítio.
Por isso é que acho muito importante esta memória do que foi a tragédia do comunismo, esta tragédia que o comunismo deixou. Eu relato no meu livro, como é possível
apagá-la??? Foi brutal o que a Europa fez de mortos com o comunismo e o nazismo e
não adianta saber quem matou mais, porque dos dois lados foram milhões de pessoas.
O nazismo em nome da superioridade da raça ariana e o comunismo em nome de
ideais que deram o que deram sempre e que hoje parece que se faz esquecer porque é
que deram. Mas sabe-se muito bem porque é que deram, foi o não olhar aos meios que
se usam para atingir os fins. Foi por isso que deu sempre aquele resultado e daria sempre em Portugal. São esses ideais comunistas que estão errados e que provocaram este
sofrimento brutal.
JC – e o período do 25/4 ao 25/11?
ZS – Felizmente que o pós 25/4 com o comunismo até ao 25/11, em Portugal, não
fez muitas vítimas, mas isso não resultou do recuo do PCP mas sim do medo que teve
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de ser a vítima, de ser derrotado pelas armas. O partido comunista tenta dizer que
recuou para evitar vítimas, para o pais não entrar em guerra civil. Não, é mentira! Não
fizeram nada porque os militares todos do Norte, os paraquedistas, o PS, PSD, e CDS
estavam unidos contra o PCP e não havia forças para fazer a revolução. Foi por isso
que o PCP recuou, fez-se aquilo que o PCP chamou de dar um passo atrás para depois
dar dois à frente.
O PCP tentou de tudo, prendeu latifundiários, ocupou terras, ocupou fábricas,
prendeu capitalistas, ao contrário de Espanha onde a transição para a Democracia é
feita sem problemas. O PCP quando perde as eleições para a Assembleia Constituinte,
depois de tentar tudo para impedir as eleições, tudo, a reforma agrária arranca precisamente antes, tentou ocupar tudo o que fosse possível, mandou o COPCOM prender
Melos, Champalimauds e esses todos, só porque eram capitalistas, não porque estivessem a conspirar. Até se prenderam Melos que não eram Melos, mas como eram Melos
de nome e viviam em Cascais foram presos (risos). Enfim, o PCP tentou tudo para passar da revolução de Fevereiro para fazer o nosso Outubro, inclusive afrontando e confrontando o Dr. Soares.
Álvaro Cunhal tentou fazer em Portugal exactamente o mesmo que Lenine fez na
Rússia, tal e qual. Há a revolução de Fevereiro que é o nosso Abril e Cunhal previu 10
anos antes o que se ia passar e disse que “os militantes comunistas não desertam, mas
infiltram as forças armadas”, o que se pretendia era infiltrar o exército e infiltrou-se,
para fazer virar as espingardas e elas viraram. Cunhal escreveu isto e agiu em conformidade. Só teve um problema, tal como Lenine, é que quando a coisa aconteceu ele
não acreditou. Ele estava em Paris e não acreditou que o 25/4 se ia dar, ao contrário da
Direcção do interior. Quando saiu a coluna das Caldas ele convocou uma reunião do
comité central para Setembro para Moscovo, e com o que sucedeu veio a realizar-se
em Alhandra.
Portanto, quando se deu o 25/4 ele não estava cá, não veio de comboio como
Lenine, veio de avião. É neste contexto que o Dr. Soares me contou uma história que
eu não conhecia, Cunhal tal como Lenine, sobe para cima de um tanque com um
marinheiro e um soldado (como na tal foto onde está Trotsky que referi e que os comunistas o apagaram) e vem no tanque no meio da multidão. O Dr. Soares foi esperar o
Cunhal e no entusiasmo daquela fraternidade alguém coloca o Soares em cima do tanque e Cunhal quando o vê em cima do tanque manda-o descer, e, os camaradas fazem
descer o Dr. Soares. Há fotografias e está tudo documentado.
O Dr. Soares disse “aí percebi que ia enfrentar o PCP e o Cunhal a partir desse
momento”.
Mesmo depois do PCP perder as eleições para a Constituinte, atrás do PS, PSD e
CDS, com uma votação reduzidíssima, menos de 8 dias depois no 1.º de Maio, nos festejos no estádio do Inatel, Cunhal não permitiu que a porta se abrisse para entrar o Dr.
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Soares. Ou seja, Soares tinha acabado de ganhar as eleições, era ministro da república
e o PCP e Cunhal não o deixam entrar. O marinheiro foi lá e fechou-lhe a porta na
cara e não entrou na tribuna.
A partir dai é uma cavalgada do PCP até ao 25/11, onde foi derrotado, mas uma
cavalgada a tentar criar condições para a revolução armada. Eu sei de muita coisa mas
não posso provar, por isso só conto o que eu fiz. Eu tinha os estudantes metidos em
casas, à espera que nos dessem armas para irmos para a rua, para a revolução socialista, e no dia 25/11 tive o grande desgosto de em vez de lhes dar as armas e os mandar
para as ruas, os envei para a cama, porque do outro lado havia mais gente do que no
nosso lado. Foi com um grande desgosto que os mandei para a cama… Foi uma sorte!
De tal maneira que Cunhal depois enviou-me para a União Soviética, mas isso vem no livro.
Eu acredito que houve quem tenha sofrido muito nesses dias em Portugal. E é essa
soma de vários sofrimentos que tem do nos fazer estar alerta para não voltarmos ai.
Não se pode sair do comunismo e dizer que só estávamos com as coisas boas e que
as más, o Estalinismo e os milhões de mortos, eram do Cunhal ou da União Soviética.
Era da União Soviética que recebíamos ordens e dinheiro e era igual o que queríamos
fazer, era o nosso modelo. Não é legítimo dizer que se traz a herança boa e que não
temos nada a ver com a tragédia.
JC – Porque é que não ficou numa área intermédia como o PS?
ZS – Porque na altura o Secretário -Geral do PS não era o Dr. Mário Soares, era
o Dr. Jorge Sampaio, de quem eu não gosto nada desde essa altura. O Dr. Jorge
Sampaio em plena dissidência do PC, fez uma aliança para a Câmara de Lisboa com
os ortodoxos do PC e foi uma coisa que não foi muito bonita. Eu na altura fui convidada, Vital Moreira convenceu-me a ir a uma sessão do Dr. Sampaio que queria estar
com os dissidentes para dar uma ideia de que tinha os ortodoxos mas não estava com
os ortodoxos, que era uma pessoa que se dava com um lado e com outro. Para a coisa
ficar mais pacífica fui a uma recepção da candidatura do Dr. Sampaio e o Dr. Sampaio
não me cumprimentou, para não sair no retrato comigo.
Depois por acaso entrei para o PSD, e o acaso é neste sentido, na altura o PS começa a mudar e a deixar o socialismo, eu já trabalhava nas edições na Quetzal e um dia
fui a uma recepção onde estava o Prof. Cavaco Silva e ele disse-me que acompanhava
com muita atenção o que estava a fazer a minha editora, e eu disse o seguinte, “o Sr.
Primeiro ministro ontem deu uma conferência de imprensa onde diz que iam baixar
os juros na banca para as pequenas e médias empresas, para ficar iguais aos juros das
grandes”. Disse-lhe que não era assim, pois tinha ido a correr pedir uma livrança à
Caixa Geral de Depósitos e fizeram-me as condições anteriores. No dia seguinte, estávamos no gabinete dele, com o presidente do Banco de Portugal a resolver essa questão e a discutir livranças e taxas de juro. A partir dai ficámos amigos e ele depois convidou-me para o PSD.
136

Zita Seabra

JC – Temos a China ainda com o comunismo e o pior do liberalismo selvagem.
ZS – A China comunista explora os seus habitantes, não respeita os direitos humanos e o Ocidente não se importa, quer é fazer negócios com a China. Para o ano há lá
os jogos olímpicos e ninguém se rala com os direitos humanos na China.
Penso que o que se passa na China é uma situação insustentável, pois é uma contradição muito grande. O grande drama da China é o Partido comunista estar no
poder e não haver uma classe média, pois é esta que faz a estabilidade democrática. Ali
passa-se dos muito pobres para a nomenclatura comunista muito rica, dá o que dá.
JC – Como foi a sua experiência nas visitas à União Soviética?
ZS – Eu fui a Moscovo depois do 25/11 e fui lá três vezes, e não quer dizer que vi
pouco. Eu achava que tudo o que via confirmava aquilo que eu defendia. Tudo aquilo
que eu defendia, quando lá ia, via com uns pequenos defeitos, umas coisas pequenas,
porque normalmente antes de lá irmos tinham uma pequena conversa connosco onde
nos diziam, no meu caso foi com Cunhal, que me explicou que não era tudo exactamente igual ao que se dizia, que tinha alguns pequenos problemas, que havia prostituição e outras coisas. Mas aquilo confirmava e confirmava porquê? Porque queríamos
confirmar aquilo que íamos ver! Era com essa disposição que se partia e portanto tudo
confirmava aquilo que queríamos ver.
Eu relato alguns casos dramáticos disto mesmo. Um dos mais inócuos que conto foi
da primeira vez que fui a Moscovo ter perguntado porque não havia cafés? E os camaradas explicaram “não, aqui não há cafés porque faz muito frio, ninguém vai ao café
com 20 graus negativos”, e eu achei normal a explicação do camarada. Se o camarada dizia que não havia café porque estava frio então era essa a verdade.
Depois vou a Moscovo no início da Perestroika e começo a ver aquele povo em
liberdade e a primeira coisa que abre em Moscovo são cafés! Eu fui à abertura do café
e as pessoas estavam felicíssimas e foi ai que me lembrei do café do Pushkin. Que estupidez, como é possível acreditar que não havia cafés porque o clima é frio. Nas
Ditaduras nunca há cafés, porque é ai que as pessoas convivem e falam, que conspiram.
Outro exemplo, é o da construção, em Moscovo, de uma piscina super moderna
com ondas e tudo, tendo eu ficado muito contente com o avanço do comunismo, como
eram fantásticos os camaradas e isto e aquilo, e depois a seguir quando lá vou nessa viagem constato que Moscovo inteiro exigia deitar abaixo a piscina e reconstruir a igreja
que lá existia antes da piscina (que os comunistas deitaram abaixo para fazer a piscina).
Eu fui ver os restos dessa igreja, dessa basílica, que foi construída para comemorar
a vitória sobre Napoleão, e que depois foi destruída à bomba por Estaline para fazer a
piscina. Enfim, achava aquela piscina fantástica e depois tive a maior das vergonhas.
JC – E a Festa do Avante?
ZS – Em relação à Festa do Avante, este ano foi dedicada aos 90 anos da Revolução
de Outubro e alguém perguntou, mas acho que devíamos ter perguntado mais, como
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é possível 90 anos depois ainda fazer uma festa de homenagem aos 90 anos de uma
revolução que deixou milhões de vítimas?
E essas vítimas começaram no tempo de Lenine, e é por isso que coloco uma fotografia no meu livro em homenagem a essas vítimas, ao movimento memorial que nasceu na Rússia a seguir à queda do muro de Berlim. É uma pedra do primeiro campo
de concentração, do primeiro Goulag que abriu na Rússia e esse campo foi aberto por
Lenine. E foram os intelectuais comunistas que ele lá mandou, como Gorky, que escreveram algumas das páginas mais horríveis desta história toda. Lenine para calar
Ocidente que protestava a dizer que se estavam a atropelar os direitos humanos, escreve a dizer que é uma prisão óptima, onde tudo é lindíssimo. Tudo isto foi e é uma vergonha, um horror.
JC – O comunismo está esgotado?
ZS – Totalmente. O comunismo felizmente morreu! Ainda subsiste na China,
Birmânia, Cuba e Coreia do Norte. Espero que rapidamente acabe.
O movimento memorial fez um monumento em homenagem às vítimas do comunismo na praça principal de Moscovo, onde existe e existia desde Lenine as polícias
políticas como o KGB ou NKVD, e à frente na praça Lubianka colocou uma pedra
trazida desse antigo convento ortodoxo que se transformou simbolicamente no primeiro campo de concentração aberto no Goulag. É por isso que trouxeram essa pedra e
essa pedra lá está. Se forem a Moscovo e passarem por essa praça e virem a pedra, lembrem-se que ela representa milhões de mortos do comunismo que a história quase
esqueceu.
____
Entrevista de
Abel Matos Santos
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António Tadeia, figura do jornalismo
JC – Como começou a dar os primeiros passos no jornalismo?
AT – A brincar, em casa. Fazia crónicas de jogos de futebol para mim e para os meus
colegas de liceu. Depois, na Rádio Voz do Sorraia, fui mais animador de programas do
que jornalista, embora tenha feito alguns noticiários. Até que, quando vim estudar para
Lisboa, entrei com o Ricardo Costa (actual director da SIC Notícias) e o Reinaldo Serrano
(coordenador do mesmo canal) para a equipa de informação da Rádio Universidade do
Tejo, uma rádio universitária que funcionava no Instituto Superior Técnico. A entrada nos
jornais foi posterior: um colega de faculdade que era colaborador de ténis de “A Capital”,
o Hugo Ribeiro, apresentou-me ao chefe de redacção, o João Vaz, e passei a escrever sobre
futebol internacional. Na altura sabia tudo sobre futebol internacional.
JC – Como surgiu o gosto por esta área profissional?
AT – Acho que é pelo gosto de comunicar, de contar histórias. Quando era criança, eu e alguns amigos (o Zé Cardoso, o Rui Claro e o Luís Claro) fazíamos relatos dos
jogos de bola que inventávamos com os cromos de futebol.
JC – Foi jornalista na SIC, e actualmente trabalha na estação pública, a RTP. Fale-nos um pouco desta transição?
AT – Nunca fui jornalista da SIC: fui comentador de futebol, na abertura da estação, ao mesmo tempo que era jornalista do Expresso. A tempo inteiro, só estive em jornais: Expresso, Público, Record e Correio da Manhã. Depois, houve alturas em que
acumulava essa actividade com a de comentador de futebol: assim foi na SIC, na
Antena 1, na RTP, na TVI, na Sport TV, de novo na SIC, na TSF e agora de novo na
RTP. Mas não consigo comparar locais ou formas de trabalhar, pois a minha actividade televisiva foi sempre externa, casuística.
JC – E a experiência nos jornais?
AT – Depois de começar, em “A Capital”, comecei por ser colaborador do Expresso,
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numa altura em que o jornal lançou um caderno de desporto. Sai em 1994, para o “Público”,
onde tive o meu primeiro cargo de chefia: fui editor de desporto de 1996 a 1999, altura em que
sai para o “Record”. No “Record”, estive na chefia de redacção e lancei a “Record Dez”, uma
revista que saia aos sábados com o jornal mas que depois de eu sair para o “Correio da Manhã”
foi fechada pela direcção. No “Correio da Manhã” fui chefe de redacção, mas acabei por sentir a falta do futebol e sai ao fim de um ano. Neste momento sou “free-lancer”. Trabalho em
casa e escrevo regularmente para o “Diário de Notícias” e “O Jogo”.
JC – Porquê a área desportiva?
AT – Nunca tive grande talento de repórter, até por causa de alguma timidez no contacto com desconhecidos. Escrevo limpinho, mas também não seria por causa da qualidade literária que ia impor-me. A única forma de fazer alguma coisa com qualidade era
por via da especialização: trabalhar nalguma coisa de que percebesse profundamente. E
sempre vi muito futebol – era a área de mais fácil especialização. Quando era miúdo achava que sabia muito de música alternativa, mas entretanto segui outro caminho.
JC – Conte-nos um acontecimento(s) (com graça ou dramático) que o tenha marcado na sua vida profissional?
AT – Os acontecimentos raramente valem por si. A minha carreira foi sobretudo marcada pela sorte de trabalhar com o João Manha e o João Marcelino, com os quais aprendi
a ser o jornalista que sou hoje. No Expresso, noutros tempos, foi-me facultada a possibilidade de estar nos grandes palcos de decisão do futebol europeu, de conviver com os grandes nomes da modalidade. No Público aprendi a tomar decisões, a construir edições com
princípio, meio e fim. No Record e no Correio da Manhã ensinaram-me a pensar mais nos
leitores do que nos jornalistas. Nas televisões e nas rádios percebi que o importante era chegar às pessoas, elucidá-las, em vez de procurar o brilho fácil. E na Dez tive a minha primeira
equipa estanque, um grupo de gente a que gosto de chamar irmãos.
JC – Nasceu em Coruche. Mantém ligações à terra que o viu nascer? Como vê a
evolução dos meios de comunicação social na vila ribatejana?
AT – Nasci em Coruche mas vim para Lisboa aos 17 anos. Desde então, vou aí uma
vez por mês, geralmente almoçar ou jantar a casa dos meus pais. Nada mais. Pelo que
não conheço nada a não ser a RVS e o “Sorraia” do meu tempo (até 1987).
JC – O que gostaria de fazer no futuro?
AT – Gostava de provar que o público português não é mais parvo do que o francês
ou o italiano e que é possível haver um jornal desportivo de grande qualidade em Portugal.
JC – O seu sucesso que actualmente faz de si uma figura nacional, só foi possível
saindo de Coruche em busca de novas oportunidades. Como foi esse percurso?
AT – Não sou uma figura nacional, nem pouco mais ou menos. Ando tranquilamente pela
rua, de bermudas e de barba por fazer, que ninguém diz: “Olha, vai ali um gajo da televisão”.
JC – Que conselhos dá aos que agora começam?
AT – O mesmo que me deram a mim: leiam muito, inquietem-se sempre. Ler jornais é fundamental para quem quer ser jornalista. A inquietação é a qualidade fundamental de um jornalista: será que isto é mesmo assim? O resto é vocação: ou se tem
vontade de sofrer pelo jornalismo ou não vale a pena andar à procura.
____
Entrevista de
Carlota Alarcão
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Ana Benavente e a educação
Ana Benavente é licenciada em Psicologia e Ciências da Educação pela
Universidade de Genebra e Doutorada em Sociologia da Educação pela
mesma universidade.
Foi durante muitos anos professora da Faculdade de Ciências de Lisboa,
depois de ter passado pela Gulbenkian, sendo actualmente professora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
Com obra publicada sobre o tema do insucesso e abandono escolar,
investiu muito em investigação na área do ensino primário.
Foi Secretária de Estado da Educação, em dois Governos PS de António
Guterres, entre 1995 e 2001, tendo sido também deputada eleita à Assembleia da República.
Foi membro do Centro de Estudos para a Inovação da OCDE e participa actualmente em estudos sobre o combate à pobreza em África e sobre o
diálogo político para a construção das políticas de educação.
É actualmente uma acérrima contestatária da política da actual ministra
da educação e do Governo Sócrates.
É ribatejana, nascida e criada no Cartaxo, onde foi autarca, e o Jornal de
Coruche foi ouvi-la.
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JC – Como foi a sua experiência enquanto Secretária de Estado da Educação? O
que encontrou e o que fez?
AB – Eu já tinha trabalhado muito sobre as questões da mudança e da inovação nas
escolas, portanto sabia que ninguém tem todo o poder, pois o poder está partilhado
entre todos os actores, professores, alunos, pais, e, em particular no domínio da educação, o professor é quem tem o poder maior. Pode entender da maneira mais diversa
uma determinada orientação. É um trabalho que tem de ser feito em conjunto por
todos. Achei que fiz uma pequena percentagem daquilo que queria ter feito. Fi-lo sempre com convicção, pois sou uma pessoa livre. Não pertenço a nenhum lobby daqueles que estruturam a sociedade portuguesa, como a Maçonaria ou a Opus Dei e outros.
Um dos quais parece ser o BCP (risos).
Tive responsabilidades no Partido Socialista durante muito tempo, mas nem o PS
me deve nada nem eu devo nada ao PS e tudo o que fiz até hoje foi por convicção.
Foi uma experiência dura, porque os lugares de executivo quando acreditamos no
que estamos a fazer são penosos. Mas no meu percurso achei que não podia recusar o
desafio, porque faço uma crítica, e aqui fica ela aos académicos da educação, que
sabem tudo dentro das salas de aula mas que são incapazes de dar um contributo para
mudar a realidade. Eu acho que o investigador, o detentor do conhecimento, tem uma
responsabilidade social.
Sempre trabalhei sobre a realidade e em propostas que possam de facto mudar a
escola e adequa-la aos nossos dias, equilibrando a qualidade e a equidade. Acredito que
se pode ensinar a todos sem perder a qualidade. Cada aluno deve avançar ao seu ritmo,
usando para isso a escola estratégias diferentes de motivação e ensino. Em vez de fingirmos que os meninos são todos iguais e depois no fim do ano 40% não aprendeu, é
preciso sermos realistas e assumirmos as diferenças entre todos.
JC – Fale-nos da Educação?
AB – Sou filha de professores primários da província, do Ribatejo, do Cartaxo, e,
para mim a escola é um bem público, individual e colectivo. Uma sociedade mais instruída é uma sociedade mais livre e que resolve melhor os seus problemas. Um cidadão mais instruído é uma pessoa que tem acesso à informação e ao conhecimento de
um modo mais consciente e portanto com mais condições de participação.
A escola que nós herdamos é uma escola que constitui para quem vem das classes
não letradas uma corrida de obstáculos. O primeiro contacto com a escola e as primeiras aprendizagens são decisivos para o desenvolvimento da aprendizagem.
A Educação não se faz na 5 de Outubro, mas sim no terreno com os professores e
os alunos, lá onde estão as escolas.
O nosso país, que eu adoro (sou casada com um Suíço e consegui trazê-lo para cá),
possui desigualdades muito mais profundas das que nós pensamos. Persistimos num
erro, e sei que sou minoritária quando digo isto, que é pensar que a escola de há 40
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anos atrás serve a realidade actual. Hoje fala-se de inovação tecnológica com muito à
vontade, porque é que quando se fala em inovação em educação fica tudo tão aflito!?
JC – O que acha que falha na Educação em Portugal?
AB – Acho que um dos dramas que temos tido na educação em Portugal, é a falta
de continuidade de políticas. Cada ministro que chega, antes de saber mesmo o que
está preparado, começa por suspender as medidas e mudar tudo. Isso tem sido trágico!
Quando fiz parte do Governo, propôs-se um pacto de governo para a educação,
aliás como fez a Irlanda, permitindo que durante um longo tempo um conjunto de
princípios não fossem postos em causa. Por exemplo, não se pode descentralizar num
mandato e re-centralizar no mandato seguinte. Não se pode começar um conjunto de
transformações e a meio parar tudo. Ainda temos a aprendizagem num conjunto de disciplinas estanques que caracteriza o século XIX, quando hoje sabemos que tudo se interrelaciona e são precisos vários contributos para perceber uma realidade. A nossa escola
ainda não está ai e tornou-se uma realidade muito burocrática e de difícil intervenção.
Vamos desenvolver a escola a partir do que recebemos, nomeadamente com projectos e planos, ou vamos andar a fazer show-offs ? É que as transformações de fundo
que a escola precisa são pouco rentáveis em termos políticos no curto tempo, não dão
votos. Não têm efeitos espectaculares no prazo de uma legislatura. E portanto há sempre aquela tendência dos ministros quererem resultados rápidos e que possam mostrar
e a realidade não é assim!
JC – Isso é alguma crítica à Ministra da Educação?
AB – Sem dúvida que sim! Já tive ocasião de dizer ao Sr. Primeiro Ministro que assim
como fui absolutamente crítica da política educativa que se desenvolveram durante os
governos PSD, depois de nós termos estado no poder, que discordo profundamente da
actual politica educativa do PS.
Claro que a discordância tem um tom diferente quando o partido não é o nosso,
pois isso faz parte de uma crítica compreendida, mas quando isso faz parte de um partido a que nós pertencemos é sempre mais complicada. Mas como sou livre, estou
muito à vontade para fazer essa crítica.
Acho que tem havido uma política de desvalorização dos professores, com cumplicidade dos sindicatos, mas não retira a responsabilidade do governo no que se tem passado. Nomeadamente na centralização, no desconhecimento, em grandes injustiças,
têm sido uns anos negros para e Educação em Portugal.
JC – O que diz em relação à certificação de competências tão apregoado pelo
governo?
AB – Ao contrário do que se possa pensar, isso já tinha começado há muitos anos,
desde que eu tive no governo. Levou muito tempo a preparar e estava a funcionar
muito bem. Só que o que se faz não pode ter um ritmo além da vontade das pessoas
(ou então são as campanhas de alfabetização à cubana) e da realidade como ela é.
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E o governo, ignorando o que vinha de trás, criou uma bandeira que trouxe imensos efeitos perversos. Uma dos objectivos era juntar a formação à educação, e nisso
estamos de acordo, mas isso era feito integrando a educação e a formação e não separando-as. Acho que o Primeiro-ministro e a sua equipa, tem feito destas medidas um
show off, a querer apresentar resultados imediatos e a puxar esses cursos para as escolas.
A questão está em sermos suficientemente inteligentes para perceber que o adulto
precisa de uma pedagogia própria que corre a par e passo com a certificação de competências adquiridas ao longo da vida, e que se deve fazer junto das empresas e associações empresariais que não a escola. Não concordo com esta publicidade que se faz
de trazer os adultos para a escola, é uma perversão do que estava a ser feito, como temo
que as pessoas se mantenham com iliteracía.
Porque o que conta e importa é que as pessoas aprendam de facto algo que lhes
sirva e não obter um diploma qualquer.
O mundo está muito agressivo para o ser humano e as pessoas tem de adquirir competências que lhe permitam defender-se e lidar com a sociedade actual. Esta falta de
tempo para os outros, este trabalhar excessivo num ritmo alucinante é um sinal de uma
sociedade doente e que nos tornou joguetes da economia e do consumo. Todos queremos ter conforto mas não podem ser as coisas a dominar a nossa vida. As pessoas é que
se organizam para viver melhor.
Acho que Guterres tinha uma responsabilidade social mais forte, talvez por ser católico, tinha um grande respeito pelas pessoas, o que eu não vejo no actual Partido
Socialista. Era um humanista, as pessoas primeiro.
JC – É uma marca substancialmente diferente da do actual Primeiro-ministro?
AB – Completamente! Com sinais de um autoritarismo e de um desprezo pelo cidadão muito preocupantes. Acho que Sócrates é um produto da sociedade actual. Isto é,
uma pessoa que fez sempre o seu percurso através da política, com a inteligência da
comunicação e das assessorias que ele tem, mas a quem falta a alma! Falta-lhe a dimensão humanista e falta-lhe a dimensão cívica. Têm acontecido coisas na democracia
portuguesa que são graves.
JC – E a oposição?
AB – Costumo dizer que actualmente em Portugal a única oposição que há é a do
Gato Fedorento. Num dos últimos programas aparecia sempre um GNR ou um Polícia
a controlar tudo o que se passava e é assim que vejo o actual estado das coisas.
Começa a haver na sociedade portuguesa sinais de medo, e isso para mim é revoltante, deprimente e assustador. Em que as pessoas para fazerem determinada crítica
saem da escola e vêm conversar cá fora, nos seus locais e trabalho não se assumem porque têm medo de ser prejudicadas.
JC – E as mulheres na política?
AB – Olhe, eu fui eleita deputada por Santarém e depois por Viseu e isto por causa
da dificuldade das mulheres terem uma continuidade na política, por causa da situa144
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ção das mulheres neste país, que são sempre poucas e a quem é negado o direito de
continuidade. Está provado que na Assembleia da República a circulação de deputadas é muito superior à de deputados.
JC – Sendo uma pessoa com responsabilidades históricas no PS, assume-se claramente contra o actual PS?
AB – Sim, sim! Sem dúvida! Não é por acaso que estou fora de qualquer órgão de
direcção do partido e vejo a situação do país como preocupante.
Quando os partidos de esquerda não se assumem como tal e para mim ser de
esquerda é ter um respeito profundo pelo outro, pela sua cultura, que é um espírito cosmopolita de tolerância, algo vai mal. Não devemos impor a nossa verdade com a verdade absoluta, as verdades são muitas, e, devemos ter grandes preocupações com as
desigualdades. Acho que a democracia tem a responsabilidade de atenuar as desigualdades e não aumentá-las, e a Escola é uma das instituições da democracia que pode
atenuar as desigualdades. Acho também que há uma falta de atenção aos problemas
internacionais, como o conflito israelo-árabe, o que se passa na Birmânia, etc… Por
exemplo, acho lamentável o Governo não ter recebido o Dalai Lama.
Vamos ver uma coisa, até o George Bush o recebeu, não vamos discutir as motivações, e deu-lhe a medalha de ouro do Senado, e nós estamos aqui às ordens da China.
É lamentável! O Dalai Lama é prémio Nobel da paz, é o correspondente ao Papa para
uma parte importante do Mundo. Se o nosso Papa fosse a um país e não fosse recebido, como nos sentiríamos? Ofendidíssimos, certamente!
JC – Acha que existe uma má preparação e ignorância por parte da actual classe
política?
AB – Acho que são cada vez menos preparados. Porque um bom técnico não é obrigatoriamente um bom político, e a política tem se vindo a fechar nas máquinas partidárias, em que os políticos vêm das jotas, das juventudes partidárias, sem terem nunca
ganho a vida a trabalhar, sem terem criado filhos, sem nunca terem tido a vida e todos
nós, sem saberem o que é a vida normal de trabalho.
Portugal vive o seu período mais negro em termos de democracia e de quadros políticos. Achei isso no fim do consulado do Governo de Cavaco Silva e acho isso agora.
JC – Acha que a má oposição, pouco assente em conceitos e realidades viáveis, é
também um dos factores responsáveis por esta má prestação do governo?
AB – Penso que si, por isso há pouco lhe dizia que a oposição começou mas com o
Gato Fedorento. Acho que tem havido uma oposição fraquíssima, quer à esquerda quer
à direita, por razões diferentes, mas por uma razão que a mim parece ser a de se trabalhar pouco na oposição. Continuamos a ter um lado queiroziano em que vale mais
a picardia do que ao trabalho bem fundado.
Há muitas dificuldades de a voz do cidadão ser ouvida e respeitada nos órgãos parlamentares. Veja por exemplo quando as pessoas assinam petições, e o trabalho que dá
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recolher milhares de assinaturas, e as entregam para discussão, como elas são tratadas.
Não com o respeito e a atenção que merecem.
JC – E o Ribatejo? Que ligação mantém e o que nos pode dizer?
AB – Cometemos um erro em pensar que crescer em quantidade é que nos vai dar
qualidade de vida. Deixamos de lado, em alguma terras do Ribatejo, a qualidade de
vida dos seus habitantes. Devemos preservar o habitat de qualidade, desenvolvendo as
dimensões culturais e sociais de uma maneira que não se faz. Acho que muitos políticos com responsabilidade estão contaminados com a ideia que é bom é ter muitos prédios, muitos habitantes, muitas rotundas, e isso é um erro. E estão pouco atentos às
outras dimensões da vida. O facto de termos terras mais pequenas, deve servir para
implementar e tomar medidas pioneiras que permita uma maior aproximação das pessoas à natureza, melhorando a qualidade de vida das pessoas.
As esplanadas desaparecem em vez de aparecer, não há vias cicláveis, surgem as
grandes superfícies que absorvem o comércio tradicional que fazia parte da nossa vida
e forma de convívio. Não se pratica um tipo de festa popular interclassista, nem se
mobilizam as pessoas para as tradições e para a natureza.
JC – Acha que o Plano Verde para Lisboa do Arq. Ribeiro Telles pode vir a ter
alguma importância nisso que refere?
AB – Acho que sim, o Arq. Ribeiro Telles é um homem que teve e sofreu todos os
juízos de estar avançado para a sua época, não tenho qualquer dúvida. É uma pessoa
notável, que as propostas dele são notáveis e que existe uma ignorância nos políticos,
também os ribatejanos, talvez por se quererem afirmar a curto prazo para mostrar
obra com cimento, com mau gosto. Estamos a perder as características do mundo rural
de um modo que afecta a qualidade de vida de todos nós.
JC – Como acha que as pessoas e os partidos deviam responder?
AB – Acho que deviam assumir uma crítica mais frontal! A sociedade civil é fraca
em Portugal e os movimentos de cidadãos independente podem ter um papel importante. Acho que ainda são poucos. Os movimentos cívicos devem ser de causas e a isso
os jovens aderem. A causa do ambiente, por exemplo, não pode ser uma excrescência
do PC, mas nenhum dos partidos de poder levou o ambiente a sério, e isso deve uma
bandeira dos movimentos cívicos. Quando há um governo com maioria absoluta, tem
muito maior responsabilidade e é ai também que se avalia a sua capacidade e a sua
capacidade democrática. São os cidadãos que devem estar no centro das políticas ou é
aquela abstracção chamada défice? Não quer dizer que não concorde com o controlo
das contas, mas isso não pode justificar o aumento das desigualdades, que os pobres
fiquem mais pobres, que haja mais desemprego e que as pessoas tenham medo de falar.
Temos de ser críticos e assumir a nossa quota parte de construção da cidadania.
____
Entrevista de
Abel Matos Santos
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M.ª Amélia Chaves – a primeira
mulher engenheira portuguesa
A primeira mulher engenheira em Portugal formou-se em 1937 no Instituto
Superior Técnico. O Jornal de Coruche foi ouvir a história de vida da Eng.ª
Maria Amélia de Sousa Ferreira Chaves, que aos 97 anos continua interessada
em obras.
JC – Fale-nos um pouco de si.
MAC – Nasci na Amadora em 1911, e fui logo viver para Lisboa em plena República. Assisti àquelas revoluções todas que duraram até 1926. Era um horror, todos os
dias haviam tiros, vivia-se num pânico permanente. Ficava-mos em casa, e lembro-me
de se ir comprar pão e géneros para dias, pois fechava tudo. Era um desassossego total! De
facto, nisto o Salazar fez-nos um bem sem igual, conseguiu parar com todo este horror.
Eu vivi essa época toda em Lisboa, havia revoluções todos os oito dias, não é exagero nenhum. Havia o pânico, julga que se podia ir para rua à vontade!? Nem pensar,
havia sempre tiros, atropelamentos, uma coisa tremenda.
JC – Como fez então os seus estudos?
MAC – Eu estudei sempre em casa, desde a primária, liceu, até ir para o Técnico,
foi sempre com aulas em casa com professores. Em 1931, aos 20 anos fui para o Instituto
Superior Técnico.
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JC – Como surgiu essa ideia?
MAC – Surgiu do meu pai, que era um homem de
imenso talento, estupendo, era militar de carreira e escritor e teve a ideia de eu e os meus irmãos irmos para o
Técnico estudar engenharia. Foi então que fui com o meu
irmão fazer os exames de admissão, mas ele chumbou e eu
passei. Como ele não entrou logo, estive quase para não ir
sozinha, o meu pai ficou com dúvidas, mas eu nessa altura disse-lhe “ó pai, então agora tenho de ir, se não sinto-me inferiorizada!”. E lá fui sozinha.
JC – E como foi?
MAC – Deixe-me dizer-lhe que foi um bem ter ido
sozinha, porque metiam-se comigo e se o meu irmão tivesse logo ido teria havido sarilho. É claro que eu não lhes ligava, mas com o meu irmão poderia haver pancadaria.
Eu como não lhes ligava, ao fim de um tempo acabou tudo. Tinha graça, quando eu
passava gritavam “Ó Amélia” e diziam “Uhhh”, mas eu fazia de conta que não ouvia
e ia perguntar-lhes se tinham visto o contínuo. Isto desarmava-os e logo se deixaram
disso.
JC – Fez uma boa integração com os colegas, dado que era a primeira mulher?
MAC – Fiz, maravilhosa! Todos me receberam muito bem, desde os colegas aos
professores e empregados. Só esses mais velhos do 3.º ano é que ao princípio se metiam
comigo, mas como disse, isso passou, mas os meus condiscípulos sempre me trataram
muito bem. Tanto que eu não tenho amigas, só tenho amigos, foram os meus colegas
do Técnico. Claro que depois de mim, passados dois anos entraram duas raparigas e
tornou-se normal.
JC – E a novidade de passar dos estudos em casa para o Técnico?
MAC – Foi quase o salto mortal (risos). Está a ver o que era, nunca fui para o Liceu
e de repente no Técnico sozinha. Mas sabe que os homens são muito melhores colegas
do que as mulheres! Se tivesse sido ao contrário era um sarilho.
Entrei para o Técnico logo no princípio dos actuais edifícios e sua integração na
Universidade Técnica de Lisboa que ocorreu em 1930.
JC – Como correu o seu percurso académico?
MAC – Muito bem, eu gostava muito do que estudava e escolhi a especialidade de
Engenharia Civil porque adoro obras. Estava eu quase a acabar o curso, os professores
que eram muito meus amigos, perguntavam-me “então mas o que a menina vai agora
fazer?”. Mal acabei o curso, pensei logo para onde havia de ir, e logo tratei de tentar ir
para a Câmara de Lisboa. Era o melhor sítio para aprender e me tornar conhecida e
o que queria era ir para as obras.
JC – Então foi também a primeira mulher engenheira na Câmara de Lisboa?
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MAC – Fui, foi outro bruá (risos). Eu soube depois que estiveram quase para me
chumbar a entrada, mas depois não se atreveram pois o meu exame de admissão correu bem. Fui a primeira mulher no Técnico, em Engenharia e na Câmara, foi uma
luta, mas eu gosto de lutas. Entrei em 1938.
JC – E como foi na Câmara, já a trabalhar?
MAC – Começou logo por não quererem que fosse para as obras e ficasse num
gabinete. Foi a primeira luta que tive, fui ao presidente da Câmara, na altura para lhe
pedir que queria ir para as obras. E ele disse-me “a menina já viu que depois anda lá
por cima dos andaimes e os operários andam cá por baixo!?” ao que respondi que não
fazia mal que tinha um traje especial, que isso não era problema. Eram umas calças até
ao joelho, igual à saia.
JC – E lá foi para as obras…
MAC – Fui e foi o que mais gostei! Ao princípio os operários davam um sorrisinho,
mas depois ao fim de uns tempos, como viam que me interessava pelo trabalho, tinha
uns amigos neles. Apreciam muito os engenheiros que se interessam pelas obras. Corri
as obras todas de Lisboa dessa altura e conheci toda a gente que fazia crescer Lisboa.
E ai há um homem impar que é o Eng.º Duarte Pacheco.
JC – Fale-nos do Eng.º Duarte Pacheco
MAC – Bem, foi um homem extraordinário. Fui aluna dele no Técnico, onde foi
Director e fez os edifícios que lá estão agora, e mais tarde ele foi para a Câmara e eu
estava lá e pude ver as grandes obras que fez em Lisboa, como presidente da Câmara,
e no País como Ministro das Obras Públicas. Era um homem encantador porque era
de uma simplicidade total, quando era um génio! Cumprimentava toda a gente com a
maior das alegrias. Era uma pessoa socialmente dada. Sou uma fã dele e da sua obra.
Foi um professor fantástico, veja bem que fazia exames aos pares, quando um não sabia
o outro emendava. Quando esteve na Câmara de Lisboa, deu-se a reforma geral e saiu
de lá muita gente que não prestava e entraram os melhores técnicos que havia na altura.
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Foi uma revolução, encheu a câmara dos melhores engenheiros e arquitectos.
Ele fez muita coisa no pouco tempo que viveu, basta ver o parque de Monsanto, a
Marginal de Lisboa a Cascais, a fonte luminosa, o estádio nacional, o plano de expansão de Lisboa, enfim, podia estar aqui horas. Para mim, é o homem do século XX.
JC – Houve mais alguém que a marcasse profissionalmente?
MAC – Sim, o Eng.º Arantes e Oliveira. Fiz um estágio no gabinete dele, foi melhor
que o curso todo. Era um homem que me ajudou a pensar a engenharia, era muito
organizado. Era impressionante, pois não fazia rascunhos, fazia logo de forma definitiva. Ensinou-me a ter confiança em mim.
JC – Que obras gostou de fazer?
MAC – Fiz essencialmente prédios, mas também algumas prisões. Veja bem, se os
ladrões soubessem (risos). Aprofundei as construções anti-sísmicas, dediquei-me essencialmente à construção civil.
JC – E como foi com a família?
MAC – Casei-me, mas o meu marido apoiava-me muito, não se importava nada
que eu estivesse a trabalhar. Foi sempre um bom apoio
que eu tive. Conheci o meu marido na Câmara, onde
também trabalhava. Conhecemos e mais tarde casámos
e fui muito feliz, deixou-me sempre a maior liberdade no
trabalho. Ele era Engenheiro militar e por isso combinávamos bem.
Depois vieram os filhos e tive a sorte de arranjar umas
empregadas óptimas que me ajudaram sempre muito.
Organizei sempre tudo para que corresse bem, mas de
facto para mim era impossível não continuar a trabalhar.
JC – Teve sempre uma vida profissional intensa?
MAC – Sempre, sempre. Olhe o prédio onde agora
vivo foi recuperado por mim há 6 anos. Foi a minha última obra.
JC – Como caracteriza essa época de desenvolvimento do país?
MAC – Bem eu sempre admirei muito também a
obra de Salazar, ninguém sonha o que era a vida antes dele. Era um horror. Ele foi um
grande homem, sem dúvida nenhuma. Acontece, depois que as pessoas criam defeitos
com o poder. Acho que o poder estraga um bocado as pessoas. De uma maneira geral,
são raríssimos aqueles que conseguem não sentir o poder. Acho que talvez se tenha prolongado tempo demais, mas aprecio muito a obra que fez.
JC – O que mais a marcou no século XX?
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MAC – De forma positiva, toda essa época, anos 30 em diante, de reconstrução do
país e para a qual tive a oportunidade de contribuir. Negativamente a época negra em
que entrámos após 1974, onde não se pode falar do passado. Porque é que não se pode?
Porque não se pode falar, fazer justiça e aprender com tanta gente boa desse tempo? É
bom para a história e para todos nós. Mas isto também é próprio dos Homens, é a inveja … o Homem tem grandes qualidades mas também tem grandes defeitos.
Olhe, um dia quando foi o enterro do Sidónio Pais, eu estava numa varanda no
Chiado a ver tudo, até aí houve tiroteio. Não imagina, à frente iam a marchar os rapazinhos do colégio militar que foram de uma coragem extraordinária, nem se mexeram.
Aquilo foi uma confusão e eles mantiveram-se no seu posto. Era tudo assim, era um desassossego. Sabe, por detrás de tudo isto estavam os partidos que queriam o poder a todo o
custo. Queriam-se todos encher, é como agora (risos). Agora enchem-se com mais sossego.
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JC – O que tem a dizer sobre estas grandes obras públicas, como o aeroporto?
MAC – Ainda bem que se fazem, são necessárias, e em relação ao Aeroporto em
Alcochete acho que é o melhor sitio, é um local mais isolado e plano. Vai perturbar
menos as populações e os diversos equilíbrios. Quanto a mais pontes sobre o Tejo,
penso que se deveria fazer um túnel. Continuo a interessar-me muito por obras, fica cá
sempre o bichinho.
JC – O que pode dizer aos jovens engenheiros ou aos que o querem ser?
MAC – Digo-lhes que é uma profissão interessantíssima, porque tem vida, constroem-se coisas, pode-se materializar aquilo que se estuda e projecta. Agora, exige
muito trabalho!
JC – E os filhos foram influenciados pela mãe?
MAC – Acho que sim, foram todos para engenharia. Um dos meus filhos, infelizmente já falecido, até teve que ir acabar o curso em Londres, porque como o meu marido era militar, a seguir ao 25 de Abril, não o passavam cá, devido a essa situação. Outro
dos meus filhos está no LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que agora
se fala tanto.
JC – Como viveu o 25/4
MAC – Bem, para começar foi uma verdadeira revolução, entrou pelas casas, foi à
comunista, basta ver o Álvaro Cunhal. Ficou tudo diferente. Acho que nada daquilo era
necessário. O país estava um pouco parado, mas uma revolução comunista fez mal ao país.
O meu marido foi ministro do exército em 1961 e não esteve de acordo com o Salazar na
questão da guerra de África e julgo que foi o único que conseguiu falar com ele e dizer-lhe
as coisas todas que ele estava a fazer de mal. Claro que foi exonerado.
Ele como Eng. Militar ainda trabalhou na ponte Salazar e na rede do Metropolitano.
JC – Foi uma mulher inovadora para a sua época? E as outras mulheres?
MAC – Isso fui! Eu quando estava com as outras mulheres, era mais uma como
elas. Só nos juntávamos em ocasiões onde os nossos maridos também estavam, pelo que
não havia diferença. De resto não lidava com elas, nunca tive atritos, mas não tinha
muita paciência para aquelas conversas. Sabe, é que não falavam de obras e disso é que
eu gostava, por isso mal podia lá ia para o pé dos meus colegas falar de coisas interessantes. Sempre gostei muito da minha profissão, nasci para construir. Fiz sempre o
gosto ao dedo.
JC – E como é com os netos?
MAC – Sabe, tenho um grupo encantador de netos. Dou-me muito bem com
todos. Mas é sempre assim, os avós dão-se sempre melhor com os netos, pois é um amor
sem responsabilidades, é diferente de um amor de pai ou de mãe. Ficamos só com a
parte boa. Com os avós é uma camaradagem. Dão-se muito bem comigo, dou-lhes
muita atenção, é um prazer.
____
Entrevista de
Abel Matos Santos
e Carlota Alarcão
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“Mestre” David Ribeiro Telles
50 Anos de Alternativa
O Homem, o Senhorio, A finura

Coruche, terra de toiros, cavalos, cavaleiros, forcados, ganaderos e também de muita, muita aficíon. Quis Deus, que desde muito cedo se afirmasse como uma das mais
toureiras regiões de Portugal, tendo daqui partido para o Mundo Tauromáquico,
vários nomes que consigo elevaram e transmitiram por onde passaram, a alma e a garra do que é ser-se Português e também toureiro. Assim de entre vários nomes salienta-se dentro da classe da cavalaria “Mestre” David Ribeiro Telles, que a 18 deste mesmo
mês de Maio de 2008 comemora o 50.º aniversário da sua alternativa.
“Mestre” David, nasce a 11 de Novembro de 1927 em Almeirim, e desde muito
cedo sendo filho de ganaderos, e estando ligado muito ao campo, aos cavalos, aos toiros, e aos campinos cedo vai cultivar o seu interesse por estas mesmas temáticas, e assim
desde muito cedo também começa a montar com a ajuda do seu avô David Godinho,
que aliás também ele na sua época foi um bom cavaleiro amador, adquirindo assim os
primeiros ensinamentos na arte de marialva, tendo posteriormente pela salutar amizade e convívio que mantinha com Simão da Veiga e também com o saudoso cavaleiro
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António Luís Lopes e família,
adquirido os primeiros conhecimentos acerca da arte de tourear.
Assim, aumentando consecutivamente a sua aficíon, “Mestre” David, começa por tourear
nas conhecidas garraiadas da
escola Agrária de Santarém,
onde é aluno, e onde após as suas
boas prestações decide entregar-se de alma e coração à profissão de cavaleiro profissional.
Com efeito em 1945 vai
então fazer a sua primeira corrida formal, nas festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, alternando com António
Luís Lopes, e com os matadores
Canito e Aguado de Castro,
onde por toda a sua desenvoltura, intuição e torería começa já
a ser encarado como um futuro
bom cavaleiro.
Posteriormente ao começar
a tourear com mais regularidade adquire o famoso cavalo
“Espartero”, de ferro Gama, e
que sendo um craque, durante vários anos ajudou o “Mestre” no embate com inúmeros toiros, alcançando juntos muitos e bons sucessos, pelo que ainda hoje a cabeça do
“Espartero” se encontra colocada no corredor da toureira casa da Torrinha.
Depois com o evoluir da carreira, toureia ainda com mais assiduidade, ainda como
amador, e quando tem em sua posse, os cavalos “Malmequer”, de ferro Veiga,
“Manolete”, de ferro Infante da Câmara, e o “Perdigão” de ferro Palha, “Mestre” decide então partir para o doutoramento que aconteceu assim a 18 de Maio de 1958, na
Monumental praça de toiros do Campo Pequeno, sendo seu padrinho A. Luís Lopes,
e testemunhando o acto os matadores de toiros Abelardo Vergara, e ainda Curro
Romero, lidando toiros de Manuel Coimbra, resultando a corrida em mais um sucesso para o agora recém doutorado, como aliás se pautava toda a sua carreira.
Após a alternativa, e tendo já marcada a sua posição de figura, assim como o seu
público fiel, “Mestre” David toureia muito, sendo de salientar a temporada de 59, onde
actua variadas vezes por diversas praças, marcando ainda nove presenças no Campo
Pequeno, e tendo no total esse ano toureado cerca de onze vezes com “Mestre” João
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Branco Núncio, ao passo
que vem também depois a
marcar presença em corridas em Espanha, onde actuou várias vezes na Monumental de Madrid, assim
como nas principais praças
de França, em Angola, Moçambique e Macau, pautando-se mais uma vez as
suas presenças pela regularidade de êxitos.
Após todo este grande
trajecto, com uma carreira
de grande categoria, recheada de bons momentos,
e onde teve ainda a alegria
de ver os seus filhos seguirem-lhe as pisadas, concedendo a alternativa a João,
e a António, autênticos figurões da festa, e não esquecendo também o Manuel
que até ao momento da sua
retirada, também elevou bem alto a “marca” Ribeiro Telles, e os ensinamentos de seu
pai, decidiu então nos princípios dos anos 90, retirar-se do activo, voltando depois
excepcionalmente a colocar o pé ao estribo para conceder as alternativas a Alberto Conde, e no ano passado ao seu neto Manuel, aguardando já quem sabe, o mesmo destino
seu neto João, ainda este ano.
Porém falar de “Mestre” David não se resume somente a descrever a sua trajectória tauromáquica; aliás pessoalmente considero que dificilmente possam existir palavras capazes de transcrever para a simplicidade de uma folha de papel, a excelência que
o Mestre em si encerra, e assim sendo fora de ser uma figura consumada da festa,
dando a beber a muitos, que decidiam na sua vida seguir esta tão bela, mas também
tão difícil profissão, há que referir ainda todo um papel social, que por mérito próprio
recebeu já por diversas vezes, várias distinções, e condecorações, como sendo por exemplo em 91, a atribuição da medalha da cultura, entregue pelo Secretário de Estado da
mesma pasta da altura, ou mais recentemente a atribuída pelo Padre Vítor Melícias,
condizente a alto Benemérito das Misericórdias Portuguesas, e por fim, mas sem dúvida, o mais importante de tudo, o facto de “Mestre” David representar para muitos, um
exemplo de vida, e um amigo sempre pronto a receber com vontade, alegria, e satisfação todos aqueles que procurem a sua companhia, sendo também o “patriarca” de
uma família da mesma dimensão, e que propícia a todos os que tenham a honra de
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usufruir da sua presença, todo um lote de princípios e
ensinamentos da mis fina linha, e que ficam sempre
guardados no cantinho da melhores e mais sábias
recordações, que não só valem para o campo tauromáquico, como também muitas vezes para a própria vida.
Pelo Toureiro, pela finura, pelo homem, pelo
amigo, por todas as facetas que é impossível enumerar, e embora afirmando mais uma vez a impossibilidade de estas palavras serem capazes de fazer justiça
ao quão grande é o Mestre…, Mestre um grande
abraço amigo neste momento especial, e um grande
obrigado por tudo o que representa e tem feito dentro
e fora das arenas.
Bem-haja!
____
Rodrigo Taxa
Aficionado
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Jornal de Coruche (JC): Mestre David, passados 50 anos como recorda o momento da sua alternativa?
Mestre David Ribeiro Telles (MDRT) – Eu tive sorte na alternativa porque me correu muito bem, portanto recordo com saudade, mas uma saudade boa. Nessa tarde
toureei dois toiros “Coimbras”. O primeiro tinha o número treze, e estava tudo muito
preocupado com isso, mas eu não me importei nada e toureei-o. Chamava-se “Criminoso”, foi um toiro extraordinário, e eu toureei-o no meu cavalo “Perdigão”, e o segundo não me recordo agora o nome, mas lembro-me que assim que saiu à praça saltou a
trincheira, e depois eu esperei-o e cravei-lhe o primeiro ferro num cavalo que eu tinha
que era o “Manolete”, tendo vindo depois buscar o “Malmequer”, um cavalo Veiga.
Agora recordo ainda é que foi uma corrida que me ficou muito porque nessa tarde
toureou também Curro Romero, grande figura do toureio a pé, e que também este ano
comemora os seus cinquenta anos de alternativa.
JC – Como define o seu toureio, ou qual aquele que lhe dava mais gosto fazer?
MDRT – O que mais gosto me dava, e que eu pretendia fazer era o de não enganar o toiro nem o cavalo, mas nem sempre isso é possível, de maneira que o meu conceito de toureio variava muito consoante o toiro que me saía, mas procurando sempre
respeitar o público assim como procurar a verdade, que no entanto também nem sempre é fácil de alcançar.
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JC – Considera-se um toureiro realizado?
MDRT: – Não. Não, e julgo…, e muitas vezes eu disse que ainda não toureei, como
gostava que toureasse, mas no entanto tive algumas tardes que me deixaram realizado.
JC – O toureiro quer sempre mais não é?
MDRT – Sim, pelo menos eu via e sentia o toureio dessa maneira.
JC – Considera que o toureio de hoje é muito diferente daquele que se praticava há
30 ou 40 anos. Em que pontos é que pensa que houve mais alterações?
MDRT – Sim, o toureio é hoje muito diferente do de antigamente, e nem te o sei
apreciar porque não só é muito diferente daquele que se realizava no meu tempo, como
é também daquele que os antigos ensinavam, e que se realizava no tempo deles.
JC – E no toiro pensa que também existiram alterações?
MDRT – Sim penso que há algumas, mas considero que hoje também há toiros
muito voluntariosos. Agora o que os toiros hoje são, é mais templados na investida,
fazendo-a de forma mais certa…é o que me parece.
JC – Mestre concerteza como pai e
avô considera-se feliz com as carreiras
dos seus filhos, e agora dos seus netos…
MDRT – Ah pois sinto… não é só
pelas carreiras, basta só o facto de eles
serem toureiros para que eu me sinta feliz, com grande alegria e satisfação..!!
JC – E foi o Senhor que criou toda
esta afición, e tudo isto em sua casa…
MDRT – Ah.., eu ajudei a criar as
pessoas, eles é que eram mesmo para
isto, e quiseram ser toureiros, agora eu
ajudei, apoiei e empurrei…
JC – Se tivesse que definir os seus
filhos e netos como toureiros, como é
que o faria?
MDRT – Não é fácil. Eles são todos muito diferentes uns dos outros a tourear. Cada
um tem o seu estilo, um é mais artista, outro mais espectacular…, mas a verdade é que
os vejo a todos a procurar a verdade no toureio, procurando também todos respeitar o
cavalo, o toiro, e o público, o que considero ser muito importante.
JC – Mestre David, para finalizar, se tivesse que dar um conselho a um jovem, que
tal como os seus netos estivesse a começar a sua carreira a fim de se tornar um bom
cavaleiro, que lhe diria?
MDRT – Dir-lhe-ia que falasse de toiros. Com quem ele entendesse, mas com pessoas que soubessem, porque o toureio não se aprende só dento da praça a dizer puxa para
aqui, ou puxa para ali olha que está mal… tem de se falar de toiros, e tem de se sentir o
toureio cá fora, para depois então se integrar nesta profissão se a quisesse seguir…
____
Entrevista de
Rodrigo Taxa
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Do Rossio à Charneca
A VIAGEM de comboio que melhor retenho na memória e que mais marcou a minha vida profissional, era a que periodicamente realizava pelo Natal
entre Lisboa e Coruche.
Um menino que brincava na urbana Avenida da Liberdade e aprendia a ler e contar
numa escola de bairro lisboeta sentia-se deslumbrado sempre que descobria um mundo
totalmente diferente: o campo e o casarão
que, apesar de situado na vila, respirava ruralidade, as folhas de milho da lezíria, perder de
vista, e o misterioso montado, por vezes ainda
charneca, onde se sentia, como fantasmas, o
caminhar secreto das quadrilhas de malfeitores e os restos humanos deixados pela guerra
civil e pela Patuleia. Montado que, na minha
meninice, apenas já era só atravessado pelas
varas de porcos charnequenhos e pelas vacas
bravas cujos bezerros, mais tarde, após ferra-

dos, toureados e amansados, se tornariam em
prestáveis trabalhadores com nome próprio e
acariciados pelo abegão.
Atravessava o comboio a então província
da Estremadura, lembrança da divisão que
separava cristãos de mouros, que longe de ser
uma linha era uma faixa de território onde se
aliavam as paisagens colinares, a norte do Tejo, a lezíria, a borda-de-água, constituída pelo
rio e respectivos aluviões, que foram gradualmente enchendo o afundamento terciário aberto pela força das águas vindas desde a meseta
ibérica, alimentadas pelos vários afluentes, e
que há muito já são serenas e tranquilas, mesmo na altura das maiores cheias.
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A meio da tarde entrava, com pais, irmão
e criada, na fumegante estação do Rossio para
iniciar uma viagem que ia durar entre quatro
a cinco horas, com um transbordo demorado
na estação do Setil.
A primeira sensação era a da escuridão do
túnel e do clarão de luz que nos alegrava na
estação de Campolide. A partir de então, sucediam-se as estações periféricas de Lisboa: Braço de Prata, Cabo Ruivo, Olivais e Sacavém,
onde acabava a cidade.
Nesse trajecto, um casario humilde mas
bem proporcionado e localizado alternava com
hortas, quintas e olivais, do lado direito surgia
o Tejo, com toda a sua força, grandeza e deslumbramento, ainda, então, as fragatas o percorriam. As margens de grande extensão
eram ocupadas por uma agricultura intensiva,
hortas que surgiam entre um desenho de pequenas valas que se continuavam pelas marachas que dividiam as salinas.
Era um “mosaico” de território que começava a desaparecer devido aos aterros que
iriam permitir a implantação nesses aluviões
de unidades fabris, consequência da industrialização progressiva, iniciada para os lados de
Alcãntara, prolongada para o Barreiro e que,
por incúria do planeamento, ia subvertendo a
paisagem que atravessamos, destruindo recursos naturais que, mais tarde, serão necessários
para o desenvolvimento regional e abastecimento das populações.
A lezíria do Tejo e as suas extensas margens aluvionares planas, ubérrimas e férteis,
dominam as vistas, do lado direito do comboio, até ao Setil, enquanto do lado esquerdo
surge um alcantilado de barrocas erosionadas,
em grande parte devido à abertura da linha de
caminho-de-ferro e da estrada que a acompanha também desse lado. Ainda hoje o processo erosivo continua a fazer estragos.
Nessa estrada, em Alhandra, recordo-me
de ter assistido, do comboio, à corrida desenfreada de um touro que perseguia pessoas,
que iam fugindo para dentro das casas situadas ao longo da estrada.
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Na estação de Vila Franca de Xira deslumbravam-me os painéis de azulejos alusivos
aos campos do Ribatejo.
No Setil, esperava-nos o comboio para Vendas Novas. Tinha de se fazer um transbordo por
vezes moroso, o que dava tempo para me impressionar com as ravinas que a erosão tinha
esculpido.
Era noite quando, depois de o comboio
atravessar a Ponte Rainha D. Amélia sobre o
Tejo, penetrávamos na profundeza da charneca e dos montados do Ribatejo. O perpassar dos troncos e braços das árvores que se vislumbrava das janelas do comboio parecia
uma dança de noctívagos fantasmas.
O apitar compassado do comboio marcava a sua marcha, que, por isso, parecia veloz.
Para lá daquele primeiro plano de árvores
próximas era o mistério dum espaço sem limite que sempre me impressionou, ao percorrer
os montados de sobro. Só, de quando em
quando, surgia a luz de uma casa isolada, único sinal humano na escuridão.
De repente, abria-se a porta da carruagem, não havia corredor, e por ela entrava o
revisor, que picava os bilhetes e cumprimentava
afavelmente os presentes. Passávamos pelos
Marinhais e Muge e, já perto de Coruche, surgia o eucaliptal, fechado e tétrico, da Herdade
da Agolada, que ainda mais ocultava a noite.
Finalmente, chegávamos à estação de Coruche, onde nos esperava o tio Chico no velho
“Chandler” que nos levava até casa.
Todas as manhãs ouvia o comboio da
manhã atravessar as pontes do Sorraia e apitar vitoriosamente tal feito, e lá seguia até
Vendas Novas. O som mais elevado anunciava chuva.
O “pouca-terra, pouca-terra” e o apito
estridente já não se ouvem à passagem do
comboio nas pontes, mas nunca mais os
esqueci e ainda hoje os oiço na minha memória, marcando compassadamente o passar do
tempo, fazendo reviver saudosas recordações.
____
Gonçalo Ribeiro Telles

Gonçalo Ribeiro Telles

Arquitecto Ribeiro Telles
Arquitecto Paisagista de formação, é uma referência Internacional e Nacional
na sua área e um defensor da terra na verdadeira acepção da palavra,
sempre assumindo o seu amor a Coruche.
Considerado um visionário por uns e um sonhador por outros,
o Jornal de Coruche foi ouvi-lo!

Gonçalo Ribeiro Telles, filho e neto de coruchenses, nasceu em Lisboa, na Rua das
Pretas 26 – 1.º andar, e logo veio para Coruche, para o seu avô o ver, dado que era o
primeiro neto. Recebeu como presente uma bezerra, e diz com graça “a minha ligação imediata com Coruche é a bezerra”.
Fez a sua instrução na escola pública nacional, liceu e depois ingressou no Instituto
Superior de Agronomia onde se especializou em arquitectura paisagista. Monárquico
convicto, tem um importante percurso político no PPM, na AD e no Partido da Terra.
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Jornal de Coruche – Acha que a bezerra teve importância na sua ligação à terra e
ao campo?
Arq. Ribeiro Telles – Acho que não! Essas coisas não nascem de repente, são coisas
que se vão sedimentando e construindo, não há uma predisposição imediata para um
destino, o destino constrói-se.
JC – Apaixonou-se pela arquitectura paisagista?
RT – Como disse as coisas vão-se criando e sedimentando, acho que é preciso ter
uma noção de serviço e perceber onde melhor podemos servir a sociedade. Hoje em
dia esta noção de serviço é muito difícil de entender, pois não existem referências e sem
referências não podemos ir para lado nenhum.
JC – É uma referência Internacional da Arquitectura Paisagista e da defesa dos
Espaços Verdes, mas sempre se assumiu um coruchense de gema. Como sente a sua
terra?
RT – Já escrevi muito sobre Coruche, inclusive aqui neste jornal, não muito em
número de páginas mas em relação ao que escrevi. Sempre senti a vida da terra e da
região com muito interesse e com muito amor.
Só se ama aquilo que se conhece e eu tive interesse em conhecer o que me rodeava
desde muito cedo. Tenho até um texto engraçado que é a minha ida para Coruche de
comboio publicada pela CP (reproduzimos em anexo).
JC – Quais as obras que mais o marcaram?
RT – Isso os outros é que têm que dizer. Todas me deram prazer, todas têm as suas
complicações, problemas, chatices à volta de qualquer projecto, uma obra é sempre
uma discussão, um diálogo aberto. Normalmente tenho sempre obras que não são individuais, são trabalhos que envolvem mais pessoas, uma equipa.
Agora foi o Plano Verde de Lisboa, onde muitas pessoas colaboraram comigo e eu
apenas fui coordenador, e que é para ser integrado na revisão do Plano Director
Municipal (PDM), sendo isto uma coisa que me interessa substancialmente, principalmente naquilo que tem de novidade. No entanto, é um trabalho colectivo feito na
Universidade em que eu tive a sorte de coordenar.
Isto interessa-me muito porque vai direito a um problema que as pessoas têm dificuldade em compreender, que é a cidade, a vila, o povoado do futuro e a relação que
tem com o seu envolvimento.
JC – Acha que isso é um conceito para políticas para o País?
RT – Evidentemente, é um conceito para todo o País. É um problema muito grande actualmente, hoje já não se fala em espaços verdes localizados, está ultrapassado,
mas sim na cidade região.
Tivemos no passado a grande cidade da revolução industrial com as monstruosidades que se criaram, tivemos depois as áreas metropolitanas com os grandes conjuntos urbanos, e, hoje temos a Cidade Região. É novamente a relação íntima entre a
Cidade e o Campo, pois se for só cidade as pessoas morrem à fome, porque os alimentos são cada vez mais caros e distantes do consumo que com o aumento do preço do
petróleo torna a vida impossível!
Portanto, o grande problema actual, e é por isso que o Plano Verde se fundamenta
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não só no recreio mas na protecção ecológica, mas essencialmente na produção de alimentos para a própria cidade.
JC – De que modo é que isso se relaciona com os polémicos planos para a zona
ribeirinha de Lisboa?
RT – Hoje o que já foi feito, com uma grande abertura de muitas pessoas que até
muitas delas estavam fora do assunto, foi que se conseguiu aprovar na Assembleia
Municipal o Plano Verde e a sua integração na revisão do PDM, e, agora há dias foram
aprovadas as medidas cautelares para que se possa levar avante o problema das estruturas verdes que é da Lei, coisa que a maior parte dos autarcas desconhece, que é obrigatório o município ter uma estrutura ecológica.
A margem ribeirinha ficou metida dentro das medidas cautelares e talvez tenha sido
isso que levou o Júdice a demitir-se de aceitar o cargo.
Com a saída do Júdice, que era do antigamente e trazia um modelo incompatível
com o Plano Verde, é a prova de que as coisas podem mudar.
JC – Há quem diga que é um sonhador, no entanto as suas profecias têm-se vindo
a realizar, o que pensa disto? Qual o caminho que defende?
RT – Começaram por dizer isso quem estava interessado em que o caminho fosse
outro, aliás como estão não é, e, muitas vezes nem é por corrupção ou má gestão mas
sim por desconhecimento e ignorância dos problemas do mundo.
Há muitas pessoas com responsabilidade que ainda estão a combater as reservas
agrícolas que são parte fundamental do território que é o suporte da vida humana e
isto tudo ligado ao interesse económico imediato.
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JC – É um Homem profundamente activo, e está agora a trabalhar no
Plano Verde de Lisboa…
Não estou agora a trabalhar, eu
coordenei o plano, está aprovado e já
tem pernas para andar sozinho.
JC – Que influência tem nas propostas de Sá Fernandes em Lisboa e
na própria Câmara?
Essas ideias não são só minhas,
foram de muita gente e o que acontece e que esta Câmara abriu as portas
que estavam fechadas, não sei se por
causa do Sá Fernandes, mas tinha sido
entreaberta pelo João Soares, mas que se limitou a pequenas coisas, mas foi fechada
com Santana Lopes e Carmona Rodrigues. Agora abriram-se outra vez.
JC – Obras recentes como o Jardim Amália Rodrigues ou a requalificação dos jardins da Gulbenkian têm a sua marca…
RT – Sim, mas é um aspecto pontual, não chegam! Basta ver as periferias e o problema de hoje das cidades é a sua relação com o exterior. Lisboa hoje não existe como
município, assim como Coruche não existe como município, mas integrados em áreas
maiores. Se der uma volta pela periferia de Lisboa vê a tragédia que é, e que vai chegar até Coruche se nada for feito, que é a população suburbana que veio para a cidade atraída pela melhor qualidade de vida e pela maior esperança de vida, não encontrar isso e criaram-se desequilíbrios.
Hoje, o que fez rebentar sem obstáculos e criar esta zona das hortas à volta de
Lisboa foi a pressão da necessidade alimentar e vão-se fazer já 15 hectares de novas hortas sociais em Lisboa e manter as que estão.
JC – Há a sensação de que o País não tem rumo nem politica, o que acha que nos
pode acontecer? O que devemos fazer?
RT – Agora está tudo a tocar a rebate! Não sei se já reparou mas agora todas as
grandes instituições desde a ONU, à EU, à FAO é de que o grande problema reside
nas cidades região. Isto porque são grandes zonas para onde as populações se deslocam
à procura de qualquer coisa que lhes permita viver, quer sejam emigrantes de fora e
gente de dentro dos países.
Aqui temos já uma grande Cidade Região em crescimento, que vai desde Setúbal
até Caminha. Portanto é uma cidade região de alto a baixo, na vertical, onde se vão
acumular 6 ou 7 milhões de pessoas, porque 84% da população mundial vai viver em
cidades regiões.
Se nessas cidades regiões não houver a possibilidade de permitir a vida das populações que para elas se deslocam o problema é muito sério a nível local, o mesmo se passa
a nível planetário com as migrações de África para a Europa, do México para os EUA,
dos chineses para cá. Com tudo isto, hoje não há que falar em pulmões verdes, que são
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da revolução industrial, hoje temos de falar em estômagos verdes! E isto só se consegue
em Portugal, além das hortas que o Plano Verde já comporta, com o desenvolvimento
e a recuperação das Aldeias!
As pessoas não ficaram nas Aldeias, os que lá estão, estão velhos e não existe força
para trabalhar na agricultura que tem de ser recuperada e desenvolvida em Portugal.
E esta agricultura dá dinheiro, basta ver que as populações que têm melhores condições económicas são as da zona do Ribatejo e Alentejo, que vivem nos foros e produzem muitos dos seus próprios alimentos e ainda vendem alguns desses produtos.
Há bons exemplos no passado como o colonato de Pegões e isso é fundamental para
recuperar as aldeias. Mas é preciso que isso seja institucionalizado porque senão acontece que os filhos dos colonos vendem as terras e vão-se embora, como aconteceu.
JC – Que politicas para o futuro?
RT – As políticas de futuro para o país são apoiar a fixação de pessoas nas aldeias,
evitando que os descendentes possam vender as terras e dividi-las. Aliás como sucede
na Inglaterra, onde a terra é da Rainha e as concessões são por 99 anos, para aquele
fim e não outro, e, se ao fim desse tempo os descendentes não quiserem a terra para a
continuar naquilo a que se destina devolvem-na à Coroa.
Foi isto que salvou a Alemanha de um problema idêntico ao nosso, há uns anos, ao
verificarem que não tinham activos agrícolas, devido ao envelhecimento, para trabalhar a terra e então arranjaram uma base de dados de pessoas que queriam ir para lá
fazer os trabalhos agrícolas.
Agora o que se está a fazer cá? Está-se a vender tudo para Espanha, até os muros de
suporte das quintas, as pedras, tudo. Está-se a destruir tudo, a deixar o País no osso!
JC – Acha que o nosso futuro tem de ser olhar novamente a agricultura como solução alimentar e de organização e estruturação do território?
Com toda a certeza! Agora mas que agricultura!? Não é essa que se tem vindo a
fazer, não podem ser monoculturas extensivas mas sim uma agricultura de instalação
de população, com uma estrutura equilibrada onde na nossa condição agrícola temos
de ter no alto da serra a pastorícia de Verão, nos socalcos está a agricultura não intensiva e no vale está a intensiva. E uma exploração equilibrada tem de ter um pouco de
cada coisa.
Tem de ser uma obra inteligente de desenvolvimento agrícola que a CAP não é
capaz de fazer.
A agricultura não pode viver de um tempo curto, por isso é que sou contra a agricultura empresarial onde se quer o máximo rendimento no mínimo espaço de tempo.
Só se pode ter o máximo rendimento considerando a perenidade da potencialidade, se o máximo rendimento atingir a potencialidade do território dentro de pouco
tempo está tudo de pernas para o ar e que é o que está a acontecer em todo o lado.
Outro drama foi o aparecimento dos tractores de grande potência que vieram trazer o solo mais profundo e infértil para a superfície obrigando a mais adubações.
Felizmente que agora se está a implantar a agricultura sem lavoura, apenas com escarificação, preservando a parte superior dos solos, dado que a fertilidade vem da superfície dos solos para baixo.
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JC – Qual a sua posição sobre o Tratado de Lisboa?
RT – Não tenho posição nenhuma porque não conheço, não percebo! Eu tenho
uma opinião muito directa, na Comunidade Europeia só se vão safar os grandes países ou aqueles que têm uma estrutura que possa dialogar com os grandes países, e essa
estrutura são as instituições, só vejo as monarquias europeias capazes de funcionar com
o grande poder da França e da Alemanha. Eu defendo uma Europa de Estados históricos e nós temos uma história que comporta tudo. O Padre António Vieira explica isso
bem.
É preciso continuidade histórica, é o tal problema da referência! Se não houver referência o que é o serviço? Vivemos uma falta de memória histórica que nos permita progredir devidamente. Não sabemos o que somos nem para onde vamos!
Vi até uma coisa curiosa, do Mário Soares, nesta coisa da comissão das Religiões,
pedir um estudo comparativo para ensino nas escolas sobre o que são as religiões.
Devíamos também ter um estudo comparativo da nossa história, exactamente pelas
mesmas razões e motivos (ri).
JC – Porque motivo não existe nada seu em Coruche nem nunca o chamaram para
intervir nestas grandes obras que se fizeram no Sorraia e margens?
RT – Isso não me pergunte a mim
(ri). Queria que eu fosse a assobiar, olhe
estou aqui!? (risos). Sabe, não acho nada
estranho, porque eu não sou referência
para aquilo que ali se está a fazer.
Eles gostam todos daquilo, os técnicos não têm referências, como não as
têm não sabem escolher, não podem
mesmo! Impigem aquilo como uma
coisa extraordinária, mas não é só em
Coruche é uma coisa mais vulgar.
JC – Se lhe pedirem para participar
no PDM, está disponível?
RT – Eu posso dar uma opinião
sobre o PDM se me mostrarem e posso
até discutir com quem fez o PDM. Isto,
se quiserem a minha opinião, mas só
assim!
JC – Se a autarquia lhe pedisse um
conselho, o que lhes diria?
RT – Tenho muita coisa escrita sobre o assunto e publicada e até referenciada!
Venham até cá, venham ver os corredores verdes, venham ver o que se vai fazer para
o sistema de Chelas em planeamento da população. Convém as pessoas terem referências para saberem o que decidem e fazem em vez de entregarem os projectos a gabinetes que não sabem o que andam a fazer.
Basta ver os desenhos dos livros de horas do Renascimento, onde um bom governo
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é aquele que tem uma imagem onde as portas da cidade estão abertas para o campo e
há uma comunicação e uma relação intimas e o mau governo aquele que está de portas fechadas, de costas voltadas para o campo que está deserto.
JC – O que acha que deve ser prioritário em Coruche?
RT – Uma revisão do Plano Director Municipal competente, porque a maior parte
deles é feita por gabinetes incompetentes. É uma pena que se diga, mas não têm nem
experiência nem competência técnica para realizar a maior parte das obras que estão
a surgir. Basta ver até as legendas dos próprios PDM’s para se ver que aquilo é de uma
incompetência total.
JC – Há quem diga que durante anos e anos sob um poder autárquico comunista
não se fez obra em Coruche e agora com este executivo as obras não param, o que tem
a dizer sobre isto?
RT – Não sei! Que obras são? Se é o que fizeram ao Sorraia é trágico! Se a questão da ETAR está certa ou não, não faço ideia, agora o que se fez à margem do Sorraia
é muito mau!
JC – E a marginal?
RT – A marginal? Nem falo disso! Quem tem culpa daquilo são os arquitectos, não
tem explicação! A malta gosta, não é? O mal começou no tratamento da margem,
mataram-na e ainda não vieram as consequências.
E atenção às barrocas! Grave, grave é o que estão a fazer nas barrocas para o
Castelo, lá vamos ter cheias de lamas e de arrastamento ou então impermeabilizam
tudo e temos ali uma aceleração de água.
JC – Com o aeroporto junto ao concelho o que nos pode acontecer?
RT – O pior que há! Isto é se não tivermos cuidado! Temos de ver como vai funcionar o aeroporto e que interesses é que se vão criar. Vai haver uma concentração de
população à volta do aeroporto, mas a mobilidade hoje é outra, como sabe nós somos
o País que tem mais auto-estradas por habitante da Europa, é escandaloso olhar para
o mapa pois parece que queremos ir depressa mas não sabemos para onde nem porquê! Portanto a salvaguarda da região de Coruche tem que ver apenas com o PDM,
que é o único dispositivo legal que pode defender de todos os maus agentes de intervenção, que certamente vêm.
A propósito de maus agentes, o exemplo recente de uma decisão da Câmara de
Almada, ter aprovado para a Caparica um parque de campismo para 18 mil pessoas,
mais que a população de cidades como Santarém, Tomar ou Abrantes. Não sabem o
que estão a fazer!
Outras coisas escandalosas são as plataformas logísticas das Várzeas do Cabo, do
Tejo, não sabem o que estão a fazer nem para onde querem ir!
E Coruche está metido nesta embrulhada, pelo que tem de criar um modelo de
desenvolvimento, mas é com o Plano Director!
Não há nada parado! Tudo quanto existe ou tem uma dinâmica positiva ou uma
dinâmica negativa, pelo que o problema é a escolha do caminho!
JC – O centro histórico de Coruche, onde tem casa, está mesmo a morrer e a degradar-se, em sua opinião qual a solução?
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RT – Bom é que não está, basta ver a quantidade de casas vazias a mais que por ali
há, para perceber.
Estão a matá-lo, porque de cada vez que fizerem casas sem dar possibilidade de
recuperação às que existem estão a matar o centro e ainda por cima continuam a destruir solo que podia ter uma utilização mais eficaz.

Frases Soltas…
A única coisa que anima as hostes patrióticas é o futebol! Haja alguma coisa!
Temos uma geração de técnicos de grande valor a trabalhar fora do País onde são reconhecidos e cá não têm possibilidades.
A questão do abastecimento alimentar levou os responsáveis a ter medo e a preocuparemse com o que tenho vindo a dizer.
O valor dos produtos em supermercado que saem de um hectare de horta por ano, cultivado por um indivíduo, é de 40 mil euros.
O prado é muito melhor que o relvado, leva 5 vezes menos de água e só precisa de se cortar 4 vezes por ano enquanto o relvado exige mais de 20 vezes.
O relvado só tem vantagens se for para ser muito usado pelo pisoteio ou pelo desporto.
O que não tem já qualquer interesse e está a ser banido em todo o lado são os parques infantis, agora o que dá resultado são os parques ondulados onde os miúdos podem rebolar e os
arbustos sem serem tratados, onde se possam esconder e falar de lá de dentro sem os verem. É
o mais criativo para os miúdos e não custa o dinheiro de parques infantis para fazerem um jardim zoológico de crianças.
Os ambientalistas ainda não perceberam que fazemos parte integrante da natureza primordial, fazemos parte dela, mas tivemos de fazer a segunda natureza, porque senão éramos
macaquinhos.
___
Entrevista de
Abel Matos Santos
Fotos de Manuel Pinto
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Médico Veterinário
e escriba taurino

Levem-nos aos toiros
Obriga a legislação em vigor, que se anunciem as corridas de toiros em Portugal
como eventos a que se interdita a presença de crianças menores de seis anos.
De facto tal atributo legal, em que o Estado de forma tão brutal interfere no direito das famílias educarem os seus filhos segundo o seu critério, é uma tonteria, que me
parece de todo descabida neste desgraçado Portugal, a que ao que dizem, Abril abriu
janelas. Quem se julgam, Estado e Governos, para se imporem à vontade das famílias?
Depois, é difícil tragar, que os pais que legalmente não podem levar os filhos aos toiros (felizmente, a disposição legal é tão espúria, que ninguém se afadiga a cumpri-la…)
os possam levar, por exemplo ao futebol, em que está provado, que em termos de
ausência de segurança tudo acontece.
Ainda recentemente, me impressionaram as imagens de pais em pânico que com
filhotes ao colo abandonavam as bancadas de um estádio futeboleiro em que energúmenos de claques “desportivas” faziam chover cadeiras e… petardos.
Sofremos na pele e na alma doses maciças de aculturamento que não pedimos, em
nome de interesses que infelizmente entendemos. Que se lixem os verdadeiros valores
que o que parece interessar é o dinheiro, e o futebol gera dinheiro.
É uma afronta a qualquer homem de bem a divulgação recente dos honorários que
um puto madeirense usufrui a dar chutos numa bola, quando se assiste à debandada
dos médicos do sistema público para o privado como forma única de conseguirem ser
retribuídos de maneira digna, e, nem tão pouco se chegam a um décimo dos valores
auferidos pelo futebolista.
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Algo está de todo errado neste mundo em que vivemos!!!
Desde sempre que detesto os valores anglo-saxónicos, por julgar (e ter a certeza…)
que se não enquadram nos nossos, bem mais ricos, e que encarnam o melhor da mentalidade atlanto-mediterrânica.
E é por tudo isto, que aqui apelo ao direito à revolta. Provado que está que o que
nos impingem não serve, não se abstenham de cultivar os nossos verdadeiros valores,
eduquem os filhos no culto do que é Português. Sabido que é que, por exemplo, um
grupo de forcados é uma brilhante escola de Homens, em que se cultiva a honra, a
umbria e a coragem, e portanto tudo o que seja cultivar tal matéria é importante para
o nosso tão fragilizado tecido social.
O toiro, não sujeito a corrupções, sequer a influências, é a demonstração plena do
elogio da verdade, dado que na arena tudo põe em tempero. Passe o que passe, a verdade é estimável;
Levem os filhos aos toiros!!!
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Da caixa da memória
Deixem-me que de uma cajadada, como reza o ditado, mate dois coelhos.

Tenho um profundo respeito por Saraiva Mendes, homem cultíssimo a que como
já uma vez no “Público” referi, devemos a parte taurina da enciclopédia Koogan, com
inúmeros textos publicados em que sempre se revelou atento, sabedor e sensível. Actual
decano (o nosso amigo João Aranha, deve tourear na matéria “Alalimón”) da escrita
taurina, que certamente por razões de mera disposição (ou saúde…) não temos visto
nas praças ultimamente, o que confesso me faz falta, dado que sempre me é grato saudar quem se revela cavalheirescamente correcto e exibidor de esmerado estar. Se acaso
me ler, regresse Maestro, que ainda faz falta à festa!
Maestro é também o visado nos textos que agora recupero. Em verdade, contandose pelos dedos os toureiros de a pé portugueses que interessaram em Espanha, Amadeu
dos Anjos foi um deles, pese embora a sua confessada mágoa de se considerar um dos
mais mal administrados da história da tauromaquia.
A sua carreira não se caracterizou pela extensão, mas toureiros de todas as feiras
importantes do seu tempo, ainda hoje nos é possível confrontar o eco da constância
áurea que deixou, e, pesem os anos passados continua a ser considerado um dos maiores muleteiros de sempre, purista e exímio executor que foi. E, por aqui me fico, dado
que conhecia a amizade que com ele mantenho, não quero correr o risco de que
alguém de má catadura me imagine “a pôr manteiga no pão”.
A palavra a Saraiva Mendes e a imagem para o Martins (que tanto documentou a
festa), e, que se divirtam, os mais novos com o estilo e os mais velhos com a saudade.
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Flama 30/8/68

Dos Anjos…
É o apelido de Amadeu!
A casa da imprensa está de parabéns com a corrida golesca realizada, no Campo
Pequeno. Algo diferente a quebrar rango- mango. E as pequenas deficiências encontradas são facilmente sanáveis para o próximo ano. Os toiros de João Malta, terciados,
de feio estilo e com excesso de génio, à excepção do segundo, não eram de molde a
grandes luzimentos. Juan Garcia “Mondeño”receoso, desconfiado, jamais se parou. E
toirear sem parar é como ver as horas num relógio sem mostrador! Esqueçamos o de
Puerto Real e voltemo-nos para Armando Soares e Amadeu dos Anjos, os senhores
dessa noite. Soares viu inteligentemente o problema, que somente à vara poderia resolver. E foi em busca da única saída: a lide consentânea com as nossas limitações de
“boas pessoas”. Toireiro, animoso, deligente, Armando desenhou uma faena variada,
aplaudida com entusiasmo. Superou-se nas bandarilhas, em pares a quarteio e a quiebro que ficaram memoráveis. Se a actuação de Soares teve a validade de uma lide de
vontade, de superação, de entusiasmo, a de Amadeu dos Anjos foi algo de estranhamente belo, insólito, em que a gente fica de boca aberta sem atinar como se pode ser
tão artista. Aquele início da faena, nos médios, ficou para a história! Depois veio o toirear ortodoxo, como mandam as regras e o toiro exigia, num conjunto harmonioso,
único de suavidade e de encanto.
Para Alfredo conde e D. Francisco Azarujinha saíram dois toiros. Alfredo, bom
equitador e aficionado, merecia toirear mais.
Há pormenores que vêm pelo placeamento. Esteve correcto dentro das características do hasteado que lhe coube. Azarujinha, com uma alternativa auspiciosa, surgenos, pela segunda vez como profissional. Cedo para juízos valorativos. Noite discreta,
sobre o tom acinzentado. Há contudo, um lado positivo a referir: a dificuldade que procura no toireiro, a emoção e a vivacidade que lhe comunica.
Os forcados Amadores do Colégio de Nuno Álvares tiveram tarefa fácil: João Faia
pegou sem problemas e Manuel Vidal brilhou numa “cara” de muito mérito.
Os segundos toiros dos espadas já que não puderam passar incógnitos, ficam nas
teclas da máquina de escrever. Havia que despachá-los. Foi o que se fez.
No camarote presidencial, assistiu à corrida o Sr. Almirante Américo Tomás acompanhado do embaixador de Espanha, do subsecretário de Estado da Presidência do
conselho e de sua filha, Sr.ª D. Natália.
Saraiva Mendes
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Amadeu e Marquez: duas estrelas numa noite
de Setembro
Vestia de seda e oiro naquela noite de Setembro o moço toireiro, muito esguio e de
cara de menino. Era uma ilha exótica num mar de olhos que o circundavam. Os pés
fincara-os na montera e as mãos dos braços dolentes agitavam o trapo vermelho como
bandeira desfraldada. O toiro cirandava pelo redondel. E ao chamamento do jovem,
imóvel no sítio escolhido, ele ai vinha, dócil, magnetizado ao poder do “diestro”. Uma,
duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes o toiro anda de cá para lá, tonto,
a passar por baixo do trapo vermelho, enquanto o moço toireiro, hirta a figura, apenas sustém a muleta. Nisto, o traço faiscante do trajo separa-se. Lentamente a perna
esquerda afasta-se. E o corpo gingando como onda suave inclina-se para o mesmo lado
num passe de peito vagaroso e extenso. As bocas abertas não podiam faltar. E fecham-se para se abrir num olééé!... Agora no centro da arena, fazendo o toiro passar ora
para a esquerda, ora para a direita num todo de harmonia, a faena vai ganhando consistência brônzea, e
Amadeu, o toireiro esguio de braços dolentes, recebia por fim, numa chuva de
aplausos, a recompensa dos momentos de beleza proporcionada. E, quando adivinhava já a compita leal e ardorosa com esse pequeno gigante que é Miguel Marquez, veio
o acidente estúpido, que graças a Deus não teve consequências de maior.
Não é impunemente que se é figura de Espanha, Primeira. Pese a sua pouca idade
Miguelito estreava-se, nessa noite do Campo Pequeno, em Portugal. Nem o génio, nem
as dificuldades dos toiros de Oliveiras (se houvesse uma vara!) lhe quebraram o ânimo.
Traz no sangue a honradez dos toireiros intemporais. A luta, o saber, a arte. Sua figura franzina quase se afunda no contraste com o toiro. Mas que majestade, ao pisar a
areia e nesse diálogo surdo que é o toireio. Triunfou na estreia. Ao mando e ao senhorio demonstrados, Marquez possui a rara qualidade do temple, aquele deslizar sincrónico do engano à vontade do hasteado, sem que este jamais o alcance. Maravilhoso.
Como de encanto foi aquela meia- verónica, dada com vagares, e a rematar no quadril ao jeito do inesquecível Juan Belmonte.
A noite destinara-se aos peões. João Núncio, em noite não, sobrepôs-se ao que se
julgava inevitável, mesmo tendo em conta os mansos distraídos da ganadaria Passanha
(Quinta de S. Pedro). A garra, a força de vontade, de mestre Núncio foi suficiente para
virar o bico ao prego. E no terceiro (que o segundo foi recolhido por manso!) veio a apoteose dos curtos. O rei reconquistara o trono a golpes de talento, Frederico Cunha, o
novel cavaleiro, não se entendeu com os morlacos. Desculpável. Está a toirear a crédito. E o depósito (de boas actuações) assim o justifica. Valentes, decididos e certos os
amadores de Montemor.
Saraiva Mendes
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“Solilóquio” é o ápodo taurino do Senhor Comandante João Cristóvão, oficial da
armada, que desde 1979 com brilho inexcedível escreve de toiros. Para além de profundo conhecimento do todo da coisa táurica, a sua escrita é literariamente bela e
obviamente culta.
Tem variados livros publicados em que reúne as suas estupendas crónicas e, de
“Aquela Tarde de Agosto”, em que nos dá conta do que escreveu em 1989 no Diário
de Lisboa, deixo-vos com “Nos 50 anos de Gaibéus”, texto escolhido ao acaso, dado
que em tudo o que escreve é patente o seu rigor intelectual, o culto da língua e o estilo
precioso que sempre o caracteriza.
Com o seu texto vos deixo, em modesta mas sentida homenagem, que sempre devemos louvar quem detêm capacidade de nos servir como exemplo.
Os meus cumprimentos, senhor Comandante!

Nos 50 anos de “Gaibéus”
Alves Redol. No outro Domingo, em Vila Franca, dei com ele em cartazes pelas
paredes, anunciando a comemoração, promovida na escola que leva o seu nome, faz
cinquenta anos que se publicou “Gaibéus”, o primeiro romance do escritor vila-franquense.
Das figuras contemporâneas das letras portuguesas, Redol foi aquela que mais por
dentro sentiu a festa brava. Ribatejano assumido, neto de campino, ela estava-lhe no
sangue, e na alma, bastas vezes escorreu pelo realismo da sua pena, por ela falou os
campos onde o touro cresce em paz, da praça onde o circulo se fecha para o seu primeiro e último combate.
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“Naquela noite a lezíria é um
mar de silêncio, donde só emerge um fio de música, que o vento
faz ondular em vagas. Sem saber
os caminhos que pisa, um campino vai ao seu encontro, levado
pelo passo lento duma égua pigarça, cansada, como ele, da
solidão...”
A solidão com que Redol se
achou, andando à volta da Real
Maestranza de Sevilha, ficou de
fora como os sem pesetas; naquela tarde de 28 de Abril de
1960, em que lá dentro toureava
o José Júlio, sobrinho-neto de
seu tio Luís Venâncio, que foi pegador de touros profissional,
como os havia nesses tempos em
que o Redol menino brincava
aos touros, foi ele quem contou
como se imaginava cavaleiro por
causa de um casaco de veludo
lavrado que a mãe lhe tinha feito, nenhum rapaz da rua se parecia assim tanto com um cavaleiro, escarranchava-se num pau
com uma cabeça de cavalo enfiada na ponta, fazia as cortesias com grande dignidade, e arranjava arte e desembaraço a cravar farpas numa canastra de sardinha, empunhada por rapazes varinos que
não poupavam colhidas a quem os defrontasse, e desde então cresceu aficionado, sem
lamúria pelos “pobres animais”, talvez porque no Ribatejo, dizia ele, “a gente sabe
desde menino o que é um touro, e há coisas que o berço dá e só a tumba leva”.
Mas naquela tarde de Abril do ano 60, à volta da Maestranza, a aficion de Redol
fazia-se ansiosa, ele o confessava escrevendo para o além, para Federico Garcia Lorca,
o poeta das suas dores maiores, contava como os touros lhe doíam, “doem-me os touros e não ando lá, embora vá às arenas de Espanha sangue meu”.
Doíam-lhe os touros “por causa desse jovem que já detém o maior galardão dado a
qualquer matador português – uma orelha em Madrid...” Outras vieram depois, cortadas por José Falcão e Vítor Mendes, mas foi de José Júlio a primeira, e Redol citavaa com orgulho, também para ele era Madrid a Meca do toureio, lá está no “Barranco
de Cegos” o Zé Pedro Borda d’Água com o patrão Diogo e o maioral real apartando
o curro para Madrid, honra maior concedida ao ferro da casa.
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Por isso esse orgulho na proeza do rapaz, acontecera em Setembro do ano anterior,
José Júlio apresentara-se como novilheiro na Monumental, duas voltas à arena no seu
primeiro, do Conde de la Corte, e finalmente uma orelha do seu segundo, um sobrero de El Pizarral de Casatejada.
O moço vila-franquense seguia por aí fora, direito à alternativa, desse ano de 59
ficou-me aquela tarde de Agosto em Málaga, pondo o sal do toureio numa temeridade que assustava, com ela chegou no final da temporada ao doutoramento em Saragoça.
E agora, regressada a Primavera, o jovem espada estava ali, apresentando-se como
matador de touros na Maestranza de Sevilha, medindo forças com dois maestros dos
grandes, António Ordonez e Manolo Vasquez; e cá fora Redol sofria acompanhando
os aplausos e a música, e os ponteiros do relógio marcando com vagares o tempo de
sobressalto, imaginara primeiro José Júlio no pátio das quadrilhas, seus olhos verdes
um pouco velados, em pensamento o acompanhara no passeio, vestido de azul celeste
e ouro, cingido o capote bordado que lhe oferecera Vila Franca.
Redol sofria, mas de entrar na praça não fora capaz, “sei que lá dentro não podia
ficar sentado, as emoções sacodem-me, e movo-me e falo, sei lá o que digo quando o
vejo citar, e quedar-se em terrenos que me alarmam!”.
E conta os minutos que faltarão para sair o primeiro do José Júlio, não aguenta a
espera, atravessa a avenida, debruça-se sobre o Guadalquivir, depois vai andando e
desandando, numa taberna pede um manzanilla, umas tapas de chocos fritos, misturadas com um cigarro que fuma e sopra quase com raiva, volta para junto da praça,
adivinha os quites graciosos do seu toureiro, e a expectativa que cresce quando José
Júlio pega nas bandarilhas, e depois e clamor da multidão, três pares soberbos, e agora
a muleta, outra vez o silêncio, dando lugar aos olés, e pelo meio um grito que faz uma
ferida no ar, mas já os aplausos voltam.
Redol sem suspeitar que são para o gesto de pundonor, para o toureiro que mesmo
ferido continua, até abater o Cabaleda, só depois o levam para a enfermaria, e agora
uma sereia de ambulância furando por entre o burburinho, Redol sente um aperto no
coração quando ouve dizer que é o português que levam, à cabeceira da cama o irá
encontrar na casa de saúde, desprezando os seus conselhos de prudência, com ânimo
de recuperar a tempo de em Maio ir confirmar em Madrid a sua alternativa, e a
Sevilha voltará no outro ano, triunfará com os Miuras, e na temporada seguinte, 1962,
outra vez ante a trágica vacada, a glória de duas orelhas paga de novo com o sangue
de uma cornada, como nessa tarde em que Redol se perguntava, vendo a sombra de
Federico passando por um grupo de ciganos, a reboque de um tocador de viola:
“Que fariam os ciganos com o sangue de um toureiro?”
José Júlio tem agora 52 anos, dizem ser esta a sua temporada de despedida pelas
arenas de Portugal, a que às tantas se confinou, cansado e gasto o ânimo de esbanjar
a sua casta pelas arenas de Espanha foi sobrevivendo porque no sentimento guardava
esse sabor toureiro com que aqui e além é capaz de iluminar o arremedo de matador
em que pelas nossas praças veio acabar, cada vez mais distantes os tempos em que nas
corridas autênticas, longe da sua terra, levantava as praças com a graça do seu capote,
e emoção do seu bandarilhar, o sal da sua muleta.
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E Alves Redol já não poderá assistir ao apagar definitivo da estrela do toureiro que
às arenas levava o seu sangue, e da dor que por ele sentia. Redol faz tempo que partiu,
presente agora nos livros que o continuam, e nos cartazes que pelas ruas de Vila Franca
encontrei, evocando o meio século que passou sobre a aparição dos “Gaibéus”.
E lembrei-me do senhor Júlio Góis, não era só o desenhador colorido de cartazes
de touros, foi ele quem com os seus desenhos ilustrou “Glória – uma aldeia do Ribatejo”, a primeira obra do escritor amigo. Levaram-me os passos até à sua loja, por onde
nos domingos de touros ele costuma passar: antes de se pôr a caminho da Palha Blanco.
Mas fui dar com a porta fechada, por ela espreitei lá dentro o balcão deserto e triste na meia escuridão desconsolada daquela tarde de domingo em Vila Franca, mais
desconsolada porque faltava o senhor Júlio Góis, a doença o levara há dias, anónimo,
para o hospital grande da capital, e consigo o fervilhar das recordações de tantas coisas vividas, oxalá possa outra vez falar delas com esse entusiasmo que em vão quer
simular desprendimento, aquela vez que se encontrou com o Tirone Power, e tantos
episódios com artistas e músicos e toureiros, e de Alves Redol a relíquia, o senhor Júlio
Góis contou-me um dia que era ele quem guardava o original de “Gaibéus”, as folhas
soltas, escritas a lápis, agora talvez meio apagadas, cinquenta anos passados, e o tempo
correndo mais depressa que os ponteiros do relógio de Redol, à volta da Maestranza,
naquela tarde de Sevilha.
João Cristóvão
Solilóquio
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HOMENAGEM
a José Simões e aos Irmãos Badajoz
CORUCHE, 12 de Janeiro de 2007

Com toda a justiça!
No número anterior deste jornal apelámos à vossa presença no jantar de homenagem aos coruchenses irmãos Badajoz e a José Simões, cerimónia ocorrida no passado
dia 12 de Janeiro, e congratulo-me com o elevadíssimo grau de adesão da afición, dado
que o evento decorreu com espaço esgotado e gente à porta, testemunho evidente do
respeito que as personagens em causa nos merecem.
Por gentileza do “circulo dos amigos taurinos” tocou-me apresentar José Simões,
quiçá porque como orgulhosamente venho referindo é “o toureiro da minha rua”, rua
que se chamou “Do bom nome”depois “João Lopes de Carvalho jr”e agora e muito
justamente “Rua da Música”, já que nela se sedia a SIC (sim, a sociedade de instrução
coruchense, de facto a primeira SIC do pais, o que a televisão que lhe usurpou a sigla
devia ter em devida nota, e fazer um esforço mínimo por apoiar). Que passe o desabafo, e vamos ao que importa.
Falar sobre José Simões é para mim muito fácil, não só porque como já referi é “o
toureiro da minha rua”, mas também porque detém características humanas tão sin181
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gulares, que me permitem afirmar que se tivesse o atrevimento de dizer mal dele publicamente, o Zé pensaria duas
vezes antes de qualquer reacção hostil, porque de facto é
um homem bom, de fundo e carácter, como a sua vida
vem provando. Tão grande na sua profunda humildade,
o Zé Simões agigantou-se na vida por isso mesmo, e porque não dá passo a confusões com o seu estar, dado que,
retirado que está do activo há anos, continua a ser cotejado com puerta, que denominaram como “Diego Valor”
como o mais teso e valente dos matadores de toiros da
segunda metade do século XX.
Simões, foi de verdade um caso, e, malgrado uma carreira curta (a vida é assim, e é o que é…) continua a exiDomingos da Costa Xavier
bir invejável bom-nome por essa Ibéria, prova provada do
valor que exerceu e que o público grato jamais esquece.
Na nossa terra, a 14 de Agosto, em 1956 creditou-se com a prova de novilheiro praticante. Sem o supor, em 1959, entrou para a história ao actuar na primeira corrida
televisionada (a partir de Salvaterra de Magos) compartindo cartel com José Lupi e
José Cortes, ainda ao tempo cavaleiros amadores, com Manuel dos Santos e Francisco
Mendes, já matadores de toiros, e com Hector Iuquin, como ele ainda novilheiro.
Curiosamente encontram-se nesta sala Francisco Mendes e José Cortes, o que é bonito de assinalar.
Simões, debutou com picadores a 23 de Maio de 1960 em Badajoz, lidando novilhos de Hidalgo Alcón na companhia de Torcu Varón e Irís Alvis.
Apresentou-se em Madrid lidando novilhos de “El Pizarral” e “El Jaral de la Mira”
em 12 de Outubro de 60, alternando com Luís Alvarez ”Andaluz II” e Henrique Veja.
Chega à alternativa em 24 de Junho de 1963 em Badajoz, lidando toiros de Cunhal
Patrício, com Paço Camino por padrinho e “El viti” de testemunha. Obteve quatro
orelhas de saldo e petição de rabo no último toiro, com enorme bronca ao presidente
por não o ter concedido.
Grandes sucessos obteve Simões ao longo da sua carreira, sendo que aqui se refira
o “repasso”que pregou a Paquirri, com este no auge, precisamente aqui em Coruche,
frente a Toiros Silva, em que era verdadeiro especialista.
Não me vou alargar mais sobre a figura de José Simões, até porque o seu percurso
é conhecido de todos os que aqui nos encontramos. Deixo-vos contudo com um pequeno texto de Angél Arranz, inserto em “El tério utópico” que talvez sintetize tudo o mais
que vos gostaria de dizer.
“Y torear. Torear también es sortear las embestidas de los toros com valor Y entereza. Con verdad. Fijar a los toros, pararse, templando, mandando y enlazando pases
cargando la suerte es tan fácil en la teoria como difícil en la ejecución. De ahi mi eterna admirácion y respeto a todos los toreros honestos. Incluídas sus limitaciones”.
Um abraço José Simões.
Domingos da Costa Xavier
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Muito boa noite a todos.
Antes de me desincumbir da gostosa tarefa de que me
reservaram para esta noite, que é a de falar sobre António
Badajoz, não me dispenso de fazer apenas três ligeiras
referências, sobre o importante acontecimento em que
estamos aqui participando.
Desde logo a louvável iniciativa do Círculo de Amigos
Taurinos, onde estão três antigos bandarilheiros e um toureiro amador, cujo principal objectivo é o de trazer ao
conhecimento das novas gerações antigas figuras do toureio. Essencialmente para que a história não esqueça
aqueles que, com a sua arte e a sua determinação, contribuíram para o desenvolvimento da tauromaquia em PorFrancisco Morgado
tugal. Um bem-hajam por isso.
Para José Simões vai a minha segunda referência. Apenas para dizer que ele deve
ser apontado como exemplo a todos os jovens que hoje sonham poder vir a ser toureiros, num momento em que as condições são muito diferentes das que ele teve.
Contra ventos e marés, apenas com a sua determinação férrea, José Simões nunca
virou a cara aos toiros, por mais duros que eles fossem, sempre lutou com as armas que
tinha e em cada tarde se entregou sem reservas ao espectáculo, da praça mais modesta ao maior dos palcos.
Quero dizer-lhe José Simões que a história não se escreve apenas com as grandes
estrelas. Faz-se também com toureiros mais modestos, mas honrados e agradecidos à
sua profissão. Faz-se com também com toureiros que se sentem felizes quando se
metem num fato de tourear.
E o José Simões foi um deles. Obrigado por isso e pode crer que os aficionados portugueses não o esquecem.
Finalmente a Manuel Badajoz. Sobram recordações e faltam palavras para falar do
meu amigo e do seu brilhante percurso nas arenas. Toureiro dos pés à cabeça, defensor acérrimo da sua classe e perfeccionista em tudo o que fazia na arena.
Sempre encarou a corrida como um todo e era-lhe indiferente quem estava a tourear. Do primeiro ao último toiro a sua concentração era a mesma. Foi dos poucos toureiros que sempre vi “metidos na corrida” como fazem os profissionais de excepção.
Um Olé para ti Manuel. Toureiro grande que deixaste saudades em todos os aficionados que tiveram o privilégio de te ver.
Pronto. O mais fácil já está. Tenho então agora de falar sobre António Badajoz e
não o vejo fácil, pois a minha condição de seu amigo há muitos anos, pode tirar rigor
às minhas palavras.
A branca folha de papel esteve na minha frente mais de meia hora como se fosse
um ecrã projectando imagens que a minha recordação ia debitando.
É incrível a capacidade que temos para rebobinar em acelerado factos e momentos
que ocorreram no espaço de muitos anos.
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Vi o António no campo, opinando sobre toiros; vi o António nos tentaderos, autoritário e dominador; vi o António descontraído em rodas de amigos, contando histórias
cujos protagonistas eram sempre toureiros e toiros; Vi o António na praça, toureando
dentro da trincheira, com um gesto, uma colocação, um sinal… e quantas vezes isso foi
suficiente.
Vi o António como meu grande amigo e mestre, sempre disposto a tirar-me dúvidas e ensinar-me a ver, a dizer-me porque é determinado toiro tinha tido aquela reacção, porque é que a sua colocação devia ser naquele ponto e não em outro. Ouvi-o
dezenas de vezes antecipar situações como se tivesse uma condição de adivinho.
Vi o António zangado e alegre, exultante como um pássaro em liberdade, sobretudo com o êxito dos seus toureiros: vi-o zangado e duro quando foi preciso, pondo o seu
carácter lutador ao serviço de quem servia.
Vi o António destroçado, derrotado e vencido quando a vida lhe deu aquelas duas
tremendas cornadas que lhe marcaram a sua condição de pai; Vi o António comovido
até às lágrimas quando o Campo Pequeno de pé, depois de cinco horas de corrida, se
despediu dele, numa ovação que parecia não ter fim e que ecoou por todo o mundo
taurino, tal como o vi naquela noite dobrando carinhosamente e pela última vez o seu
capote, como que a fechar as páginas de um livro….
Vi tanta coisa e apesar disso as letras que dão vida às páginas em branco não estão
ainda escritas.
Meus amigos. Temos de pôr ordem nisto porque as emoções pessoais já estão a
tomar conta do jornalista e isso não pode acontecer.
António Pereira Cipriano é natural de Coruche, onde nasceu a 22 de Setembro de
1929. Seu pai era proprietário de algumas terras na Amareleja, mas tinha a sua vida
neste lugar, efectuando aqui transportes com parelhas para as tarefas de campo.
Estudou as primeiras letras e como era regra na altura, no momento dado, entrou para
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a oficina de um ferreiro para aprender a profissão. Mas já nesta altura António
Cipriano tinha o seu pensamento em outros lugares. Andava também a aprender a ser
toureiro e algumas vezes o martelo deve ter acertado onde não devia, porque o corpo
estava ali, mas as ideias não.
O mestre sabia dessa paixão e começou a tratá-lo por Badajoz, pois esse era um
nome de referência em Espanha sobre o local onde se toureava a pé e se matavam os
touros. Rapidamente o seu nome passou de António Cipriano a António Badajoz, e
assim ficou até hoje e, felizmente, por bons e justificados motivos.
As coisas iam seguindo o seu rumo, excepto nas oportunidades que não surgiam. A
pátria do toureio a pé estava então muito longe, era uma miragem, as bocas pediam
pão e a vontade de avançar não se compadecia com longas esperas.
A evolução já era visível e António, agora definitivamente já Badajoz, mostrava-se
desenvolto nos três tércios e lesto de movimentos. Começaram a surgir vozes que o
aconselharam a seguir a carreira de bandarilheiro, por ter uma colocação assegurada
mais rápida e porque esse era, na altura e por norma, o caminho que seguiam os aspirantes a novilheiros.
A 9 de Setembro de 1949 – completa no próximo ano 60 anos – fez-se bandarilheiro profissional numa corrida do Campo Pequeno, sendo seu padrinho José Segarra
que lhe cedeu para bregar e bandarilhar um toiro de Manuel Ribeiro Telles.
Inicia-se aqui a carreira profissional do bandarilheiro mais brilhante que teve a tauromaquia portuguesa no século XX. Digo-o com toda a convicção e sem querer tirar
mérito aos muitos e bons companheiros que então teve.
Mas António Badajoz era diferente.
O poderio e a eficiência do seu capote, tanto submetia o toiro nas suas investidas
bruscas, como o mimava e o puxava para o peito, quando via que ele vinha com a cara
pelo chão e se entregava aos voos do seu percal.
Com as bandarilhas foi descarado e arrogante, precioso na forma como citava,
pisando os terrenos onde os toiros colhem para, no segundo exacto, levantar os braços
e colocar os seus pares que deixaram rasto e fama nas arenas do mundo.
E para que os mais novos não pensem que estas são apenas palavras motivadas por
exageros de amigo, então que falem os aficionados de Sevilha, Madrid ou Barcelona
que o ovacionaram e chamaram à arena várias vezes, ou aqueles que assistiram à feira
de Manizales, na Colômbia e que exigiram a sua saída em ombros pela porta grande,
acompanhando os matadores daquela tarde, depois de António Badajoz ter bandarilhado com arte e toureia cinco dos seis toiros então lidados.
Apenas seis anos depois de ter tomado a alternativa, já António Badajoz recolhia no
México o prémio de melhor bandarilheiro da época e a concorrência era então muita
e boa. E estas são apenas duas referências às dezenas de prémios que recebeu ao longo
da sua carreira.
O percurso de António Badajoz deve ser dividido em duas fases distintas.
A que decorre entre a sua alternativa e o ano de 1964 – mais ou menos 15 anos –
onde esteve integrado nas quadrilhas de matadores e a seguinte, até à sua retirada,
onde pôs o seu serviço à ordem de vários cavaleiros portugueses.
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Há no entanto um pormenor a realçar. Em qualquer momento da sua carreira, e
sempre que Mestre João Núncio necessitou dele, esteve presente ao lado do velho
Califa de Alcácer. Sumariamente foi assim:
Com Diamantino Vizeu nas épocas de 51 e 52, a partir daqui com Francisco
Mendes, até à sua retirada das arenas, depois com Manuel dos Santos também até que
este se retirou e depois com José Simões até 1964.
Com Luís Miguel da Veiga (o seu menino…) entre 1965 e 1972; José João Zoio (a
sua descoberta…) entre 73 e 1980; e finalmente Paulo Caetano (o seu envelo…) até à
sua retirada em 1991.
Foi apoderado de toureiros e neste particular quero aqui dizer publicamente que
António Badajoz foi sempre um lutador aguerrido pelos interesses dos toureiros que
representou, levando muitas vezes até ao limite do possível as suas ideias, mesmo que
lhe isso lhe custasse a perca de amizades, como algumas vezes aconteceu.
A José Simões e a Óscar Rosmano levou-os por difíceis caminhos até à alternativa.
A Luís Miguel da Veiga, a José João Zoio a Paulo Caetano e a António Raul Brito Paes,
conduziu-lhes as várias temporadas com rigor e eficácia, mas também com a esperteza e manha de quem dominava os meandros da contratação.
No espaço que não chega a um minuto está aqui uma súmula de 42 anos, vivendo
nas 24 horas do dia o ambiente taurino, as corridas e sobretudo o campo do bravo,
onde António Badajoz foi também mestre incontestado e respeitado.
Uma vida assim, tão intensamente vivida, não pode ser contada porque faltam palavras para a descrever.
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António foi Almirante quando era
preciso ser duro e Cardeal quando as
circunstâncias o pediam. Foi fiero e
desafiante como um Miura, ou cómodo
e doce como um Carlos Nuñes.
E era vaidoso. Vaidoso da sua profissão, orgulhando-se de ser toureiro dos
pés à cabeça e dos melhores, porque
pedia meças na frente dos toiros, onde
cada um ao fim e ao cabo, joga aquilo
que sabe ou é capaz.
É verdade que tudo isto passou António Badajoz!
É verdade que estas memórias estão
e parecem cada dia mais longe.
Que tens, de quando em vez, uma
raiva surda por isso, mas neste dia que é
de grande festa, quero-te pedir um favor.
Não te zangues com a vida António!!!
Aceita que as tuas pernas já não te
levem aos sítios do teu encantamento, com a velocidade que lhes pedias noutros tempos; Aceita que o teu ouvido já não apanhe tão bem o berrear dos toiros que no campo
anunciam a luta eminente, como naquele dia em que me disseste que ia haver uma
briga e eu só via toiros pastando na maior das tranquilidades.
Passados dez minutos a confusão estava instalada e tu rias a bandeiras despregadas…; Aceita que o teu corpo peça agora a ajuda de um apoio, mas tudo isto não são
fraquezas António Badajoz….
São medalhas de que te deves orgulhar muito, porque a tua vida não foram só louros e rosas, aplausos e voltas à arena. E elas, antes de matar… também moem !!!
É o ciclo da vida que entra nesse teu espírito que, apesar de tudo, será sempre rebelde até ao fim dos teus dias.
Olha para esta gente à tua volta, que veio para te acarinhar, para te agradecer, para
te saudar e para te dizer que o toureiro António Badajoz continua nas suas memórias.
Ainda hoje, de vez em quando, parece que te vejo dentro da trincheira a caminhar
para mim com essa perna caneja e a dizer-me: – Então compadre Chico? Gostaste?...
Se gostei António!
Tenho gravado no canto mais grato das minhas memórias o duende do teu capote,
com a magia dessas tuas mãos, o peito aberto ao toiro, aqueles recortes com a perna
adiantada que te enrolavam os toiros à cintura e depois… o sorriso….
Esse sorriso que vem da alma, que não se explica, mas que se sente.
Vai por ti António Badajoz, grande amigo e grande toureiro.
Muito obrigado.
Francisco Morgado
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Grande Homenagem em Coruche
Entre os grandes bandarilheiros de todos os tempos, em todo o mundo, e dentre os
maiores portugueses, sobressai também a figura do valoroso Manuel Pereira Cipriano,
que, tal como seu irmão, também adoptou o apodo de “Badajoz”.
Ao longo de quarenta e um anos de carreira, mostrou nas arenas de Portugal e do
mundo a sua enorme classe e reconhecida subtil eficácia. Sabia estar lá, no sítio exacto, no momento certo, na mais pura interpretação da virtude maior de um “peão de
brega” que é... “estar sem estar”!
Popularizado com o nome de Manuel Badajoz, nasceu a típica e aficionada Coruche, a 26 de Agosto de 1931. Bem cedo se interessou pelo mundo dos toiros, tanto
mais que seu irmão António, também se havia decidido pela vida de toureiro.
Sempre que Manuel toureava, demonstrava imensa intuição e habilidade, e um fácil
conhecimento das características das reses que lidava. Após vários festivais, fez a prova
de “praticante” na Praça do Cartaxo, ai confirmando, desde logo, as suas excelentes
qualidades.
Na temporada seguinte, a 15 de Setembro de 1953, na Praça Daniel do Nascimento
(Moita do Ribatejo), Manuel Badajoz fez a sua Alternativa de Bandarilheiro profissional, que lhe foi concedida pelo inesquecível e saudoso Pedro Gorjão, bandarilheiro
carismático ao tempo, que lhe cedeu a brega de um toiro da importante ganadaria de
Cunhal Patrício.
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Apartir de então, a Tauromaquia, portuguesa e mundial, passou a contar com um profissional probo, respeitador e respeitável, dentro e fora das arenas, circunstância
que muito contribuiu para o prestígio que viria a alcançar.
As suas qualidades depressa se tornaram conhecidas e, por
isso, não admirou que lhe fossem, chegando constantes
convites para integrar as melhores quadrilhas dos melhores matadores e dos melhores cavaleiros.
Dentre outros, recordem-se Manuel dos Santos,
Francisco Mendes, José Júlio, Mário Coelho e José falcão;
e ao serviço de Manuel dos Santos constitui com José
Tinoco e o saudoso Manuel Barreto a famosa e inesquecível “quadrilha maravilha”, assim conhecida e reconheMaurício do Vale
cida! Mas Manuel Badajoz foi igualmente um extraordinário “peão de brega” de ilustres cavaleiros, tendo actuado nas quadrilhas de, entre
outros, Mestre Núncio, Luís Miguel da Veiga e José João Zoio. E sempre com uma
excelente capacidade! E assim foi também quando integrou as quadrilhas dos melhores estrangeiros que pisaram arenas nacionais.
Manuel Badajoz era sempre aceite e,
sobretudo, desejado e disputado. Tê-lo na
quadrilha era a certeza da qualidade... a
todos os níveis! Despediu-se na tarde de 11
de Outubro de 1992, em Santarém, na Monumental Celestino Graça, perante uma
enorme assistência, em cerimónia partilhada com o seu companheiro de lides José
Tinoca, que também nessa tarde disse adeus
ao traje de seda e prata. Tarde de apoteose
para Badajoz II e Tinoca, por entre as aclamações dos aficionados e todos os agentes da
Festa de Toiros!!!
Mas você, meu caro Manuel Badajoz,
foi muito mais além dos factos e verdades que aqui já referi. Foi (e é) um senhor que foi
tão longe quanto os voos do seu capote permitiram e o seu sentimento toureio inspirava! Você foi um toureiro de “outro corte”, isto é, de “corte especial”. Por isso, também,
Toureiro de letra grande! Como que bailando de sapatilhas, e em pontas, a sua arte era
leve... mas profunda! Os seus lances de capote eram brisas que davam gosto sentir e ver,
ora ligando, levando e trazendo, ora rematando e deixando o toiro onde era preciso
deixar, ou mandando-o aonde era preciso mandar!... A duas mãos, igualmente. Baixas
sem se baixar, porque o corpo eleva-se sempre na subtileza dos gestos que forem grandes... Aduas mãos bandarilhava, claro! De frente, lento e preciso, solene no remate,
saindo sem se tirar... Fácil a encontrar sítio para toiro colocado e, por isso, mais eficaz
ainda.
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Brilhava de forma natural! Elegante
até no agradecer, “montera en mano”!
Percalços também os teve, afinal as
medalhas que a sua honradez de toureiro
grande não poderia dispensar. Entre
outras que o seu corpo recordará, trago
aqui dois momentos distintos, que tiveram o denominador comum da colhida
que a vida – toiro ou o toiro – vida dão...
Em Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, o drama de um coração abnegado e
sensível, sério e valente, que entendeu
pregar a partida do enfarte ao seu dono.
Ali, entre as ondas do Atlântico e a chuva
que também caía em tarde de pânicos e
“verguenzas toreras”, ali na arena cinzenta de vulcões altaneiros e entre aficionados de rija têmpera, você foi a tal lava
vulcânica de temple humano, perante a
sua presença de espírito perante os cornos da doença – deslizando lentamente a sua
presença de espírito, recomendando calmas e sorrisos, naquele jeito de “no pasa na”,
que também a Giralda lhe diria... Semanas depois regressaria ao Continente, com o
coração ganhando-se de novo distâncias para o que a “fortuna” e a “Macarena”, e
também Nossa Senhora do Castelo, quisessem... E não foi por falta de coração que
Manuel de despediu do vestido de tourear!
O outro momento que aqui recordo, sem esquecer em 1963 a curiosidade de ter
toureado na Indonésia e em Macau, diante de 120 mil pessoas em cada de duas tardes,
foi, se a memória me não atraiçoa, em Alcochete. Ao passar a trincheira, a mão que
ficou perdeu por cornada a ponta do indicador direito. Dor natural. Mas toda a serenidade. Esse indicador ficou mais curto, a ponto de se brincar, pois se Manuel fosse
cavaleiro haveria de pedir “+1”, mas dar-lhe-iam apenas um palmito à medida do
dedo... Mas o que aqui importa recomendar é que não foi por ser mais curto que esse
dedo indicador deixou de indicar, a muitos, os melhores caminhos, para os de a cavalo e de a pé!
Assim, sempre eles seguissem devidamente os caminhos de Manuel, que, com seu
irmão, eram, são e serão, e parafraseando a tal quadrilha, uma “dupla maravilha”. Até
na Escola de Toureio de Coruche, pedaço de História da nossa Tauromaquia!
A finalizar, arrisco sem receio de errar! Você, Manuel Cipriano “Badajoz II”, se
olhar o sol, ou a lua, as nuvens ou as estrelas ou os toiros no campo, ou os companheiros, ou os aficionados, há-de ver e ouvir que todos lhe dizem o mesmo: “Manué, obrigado por ser quem é”!!!
Maurício do Vale
Crítico Taurino
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Cabo fundador
do Grupo de Forcados de Coruche

De Salamanca para as margens
do Sorraia
– Ou a paixão feita poema

São muitas as abordagens ao ser Forcado. Desde sempre, os ângulos por onde se
procura olhar para uma actividade lúdica ligada à Festa dos Toiros dão, por norma,
visões distintas e díspares que levam a conclusões que vão da paixão por uma arte à sua
abominação por se considerar actividade de doidos. Temos lido e ouvido de tudo.
Escreve-se e fala-se procurando a verdade histórica das raízes, do entendimento que
cada um tem onde cabe a pega e o Forcado, se toureiro ou pegador, se louco ou artista consciente que tenta dominar o medo que é muito, se complemento ou parte importante do espectáculo, se parente pobre ou se o ultimo romântico a pisar a arena.
Mas a grande realidade, por muitos esquecida, é que um jovem, em plena pujança
da sua vida activa, que quer ser Forcado, tem um capital de dádiva, de entrega, de
amor às tradições da sua terra, que fazem dele um ser digno de ser visto com olhos de
olhar, com sentimentos de sentir, com a procura das razões profundas para a sua actividade.
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O código de honra de um Forcado é feito de valores que vão muito para além do
seu eu como individuo. Começa por aí, na sua maneira de estar e de ser passa pelo
Grupo onde está inserido, acaba nos restantes componentes da Festa incluindo um
enorme respeito pelo público. Quando todo este “mundo” se abre a uma sensibilidade
fora do comum, que quer saber, por dentro, para poder sentir com paixão, que com
um olhar atento e ouvidos de ouvir, absorve tudo. Mas tudo mesmo, até para além do
que é esperado, nasce uma visão sublime do Forcado.
A Maria José Garcia, espanhola da região de Salamanca, também terra de toiros e
toureiros, está em Portugal há uns anos desenvolvendo a sua actividade junto da Embaixada de Espanha onde é Assessora Principal da Conselharia Cultural. Imaginem
que se deixou “agarrar” pelo mundo dos Forcados. Quis ir ver como eram as coisas,
quis “beber” tudo o que fosse possível para que a sua concepção do ser Forcado se enriquecesse cada vez mais. Obviamente que vibra com uma pega, obviamente que se
sente bem nos jantares após as corridas, obviamente que a companhia simpática, educada, dos elementos do Grupo lhe dá prazer.
Mas, onde ela gosta mesmo de ir é as razões profundas do ser. Interiorizou como
muito poucos o sentimento, a arte e a paixão, e descreve tudo isso, com uma voz doce,
timbrada, calma, vinda de dentro. De arrepiar… Foi no Colóquio um Olhar sobre os
Forcados que a Câmara Municipal de Coruche e o Grupo de Forcados de Coruche
levaram a efeito no passado dia 24 no auditório do Museu Municipal.
Escreveu e leu na língua de Cervantes. A música das palavras soou como um clarim anunciado a pega. Mas, na língua de Camões, resumiu assim o seu sentir: “me
interessa a festa e especialmente os Forcados porque é uma emoção muito difícil de
exprimir com palavras, não se pode dizer de forma superficial coisas que se sabe e
muito menos coisas que o próprio nem sabe. Se a emoção se pudesse “dizer” seria duvidosa”.
E prosseguiu, “Como Forcados, ¿Qué buscamos en los ruedos? Algo que nos devora e inventa. El mapa de navegación del mar de la vida. Entrar en el hueco, entre los
pitones, en la esencia efímera, momentánea, eternal, la pega, la vida, eterna. No hay
certezas, sólo una clave: resistir, quise decir, existir. Nunca digas no.
Ser Forcado no es una escuela de vida sino aprendizaje debido. Este arte no se enseña, se aprende. Ser Forcado es una forma de aprender, de comprender. Un forcado
salta al ruedo no a medirse con el toro sino con el mundo, a la aventura de vivir lo que
ignora. El aficionado se dispone a ver una pega y un mundo no basta, el espacio se multiplica, el tiempo se reduce.
Es más fácil ser forcado que dejar de serlo. Entrar en el Grupo es más fácil que salir.
Se consigue hacer una pega porque no se siente NADA. En el redondel no se siente
nada, nada mismo. La nada es la fuerza. ¿Dónde el dolor? Es más difícil dejar de pegar
que dejar de respirar.
1 – GRUPO (Sentimiento)
La pega no se logra con el Grupo sino mediante el Grupo.
Respiramos nuestra fiesta y la vivimos, somos algo orgánico, manifestación de vida
colectiva.
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Camadería no es amistad, no es amor, es una relacion más intensa, más delicada,
más fidalga. Sagrada.
Nuestra divisa es la jaqueta, la bandera la amistad. Representamos todo cuanto es
coraje, pérdida, pureza, altruismo y voluntad.
Un Grupo de Forcados es como las cerezas, tiras de una y salen todas engarzadas,
salen al menos ocho. Todo parece obvio y nada lo es.
Denominación de origen: la tierra a la que pertenecemos.

Amorim Ribeiro Lopes,
cabo do grupo

2 – CABO (Sensación)
La fuerza del cabo, el milagro de su sabiduría reside en
cómo manejar la información sin tener datos.
Trasmite lo que ignora y lo que sabe. Esa es su grandeza, lo que le hace ser un elegido. No hay persona más sola.
Antes de la corrida, durante la corrida, después de la corrida.
La autoridad que ostenta es la que le condena a la soledad.
La humildad es nuestra mejor arma, en el cargador, la
nobleza. En la intención, amor al toiro, a la tierra, a los amigos. Se te creces ante el toro te cortan las alas. Para volar
siendo forcado solo precisas pies. Y orgullo. Sin el orgullo
de ganador no se va a los toros, ni probablemente a ninguna otra faceta de la vida.
Hay que creerse, no crecerse, porque ante el toro somos
todos diminutos.
No hay que imponerse, hay que adaptarse.
Contenerse.
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Encontrarse.
La biblia se resume en pocas palabras: una es COMPROMISO, otra DISCIPLINA y ambas llevan a la CONFIANZA.
Un toro sabe cúando confiamos en él.
3 – BARRETE (Sentido)
El barrete es un mundo en sí. Sentido. ¿Será un símbolo de vida? ¿Será que organiza el pensamiento? ¿Qué
contiene? ¿Entendimiento?
El centro del ruedo es mio.
Nos ponemos el barrete como condición del espíritu.
No para salvar un obstáculo, para meternos en él, para
abarcarlo, absorverlo, hacerlo desaparecer. Para ganar
moral.
El barrete es la reunión. En la reunión es el alma que
habla. Consumada ésta ya no hace falta el barrete.
El centro del ruedo sigue siendo mio.
Colocar se el barrete es un ejercicio de pureza y alegria que significa: ése soy yo,
aquí estoy yo, que es como decir, soy feliz.
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Estudante e aficionado

Joaquim Bastinhas, 1983-2008
25 anos de profissionalismo
Por via de na temporada que se aproxima, serem várias as comemorações
em torno de algumas das “figuras da festa”, e após no número anterior do nosso
Jornal ter sido retratado, ainda que de forma resumida, todo o trajecto artístico
de João Moura, faz-se este mês o mesmo, desta feita com Joaquim Bastinhas,
cavaleiro acarinhado por toda a “aficción”, e que comemorará este ano os seus
25 anos de alternativa.

Joaquim Manuel Carvalho Tenório, artisticamente conhecido por Joaquim Bastinhas, nasce em Elvas no ano de 1956, e desde muito cedo ligado a toda a temática taurina, assim como ao contacto com o cavalo, vai desenvolver todo o interesse pelo
mesmo, assim como pelo seu ensino. Desta maneira estreia-se como cavaleiro amador,
na Praça de toiros do Campo Pequeno, corria o ano de 1969, tendo 13 anos de idade,
e desde logo na lide da rês que lhe calhou em sorte, mostrava já toda a alegria e desenvoltura que caracterizariam o seu toureio.
Após a sua estreia, e depois de tourear alguns anos, na maioria das vezes em praças
Espanholas, a fim de ganhar experiência e todo o “traquejo” necessário para enfrentar cartéis com mais compromisso, Bastinhas toma a sua prova de praticante a 9 de
Setembro de 1979, na praça de toiros de Vila Viçosa, obtendo mais uma vez uma
actuação com excelentes momentos artísticos.
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A partir deste momento, este jovem cavaleiro começa a ser considerado como uma
das grandes revelações do toureio equestre, e desta feita, na temporada de 1980, além
de estar presente em várias das nossas praças, vai também actuar pela primeira vez na
sua carreira, na conceituadíssima Praça de Toiros de “Las Ventas”, em Madrid, alternando com os rejoneadores Curro Bedoya, Luís Miguel Arranz, e Fernando Sommer,
obtendo ali um considerável êxito, sobressaindo os seus pares de bandarilhas, para além
do facto da maturidade toureira que apresenta, embora sendo ainda cavaleiro praticante.
Três anos depois o doutoramento chegaria na praça de toiros de Évora, no tão afamado concurso de ganadarias daquela localidade, pelas mãos do saudoso José Mestre
Baptista, e com o testemunho de João Moura, e nessa tarde de tanta alegria, Bastinhas
lidando um toiro da ganadaria de Branco Núncio, alcança mais uma boa actuação,
pelo que criava já neste momento expectativa e o seu grupo se seguidores fiéis.
No ano seguinte, viria a confirmar a sua alternativa na praça do Campo Pequeno,
sendo desta feita seu padrinho João Palha Ribeiro Telles, testemunhando o acto, Paulo
Caetano, tendo a terna presente lidado um curro de toiros da ganadaria coruchense de
A. José Teixeira, e tendo à imagem do que havia acontecido em Évora tudo saído
redondo para o jovem doutorado. A partir daqui não mais parou a afirmação de
Bastinhas como um cavaleiro de “top”, tendo participado em todas as corridas de importância do nosso meio taurino, tornando-se assim naquilo que alguém um dia ousou
chamar, caracterizando-o de “alegria do povo”, pois o seu toureio através da comunicação e vibração que “impunha” no público, colocava as bancadas em polvorosa.
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Porém, a confirmar a “máxima”, de que se “há rosas, estas de facto também têm
espinhos”, Joaquim viu-se depois atingido pela tão indesejada colhida, por duas vezes
com características duras, a primeira sucedendo na praça de Toiros do Campo Pequeno,
e a segunda na Póvoa de Varzim, em 1992, onde fracturou a tíbia e o perónio.
Após todo o período de recuperação, Bastinhas, surgiu em 1993, com toda a “moral” redobrada, voltando a ser um dos líderes do “escalafón”, tendo depois em 1994,
iniciado uma campanha em território Mexicano, alternando com Rodrigo dos Santos,
e José António Hérnandez, tendo esta resultado em pleno, e deixado o cavaleiro bom
cartel também por aquelas paragens.
Há que dizer ainda que Bastinhas conta no seu palmarés inúmeros troféus de corridas de responsabilidade, como sendo várias da RTP, e da Rádio, tendo como todo o
cavaleiro atingido tantos sucessos, por via também das excelentes montadas que foi tendo
ao longo da sua carreira, destacando-se o “Xeque- Mate”, ferro Pinto Barreiros, o “Vip”,
de ferro Duarte Lopes, o “Diamante”, ferro Gustav Zenkl, “Rouxinol”, de ferro Rio Frio,
e mais recentemente, o “Paganini” de ferro Irmãos Serrano, e o “Famoso”.
Após todo este trajecto Bastinhas usufrui agora dos “frutos” daquela que foi uma
das carreiras mais homogéneas, assim como do merecido estatuto de “figura” consagrada, recolhendo o carinho e respeito de todo o público aficionado. Também a Bastinhas, as felicitações por parte do Jornal de Coruche por tudo o que fez pela festa,
desejando também que enquanto lhe dê prazer assim possa continuar, oferecendo-nos
todo o seu “garbo”, “chispa toureira” e profissionalismo.
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Raça única no mundo

O Cavalo Sorraia
Tão importante como o património cultural, arquitectónico ou artístico, é sem dúvida o património genético, principalmente porque depois de perdido é irrecuperável.
Cabe pois referir neste contexto algumas notas sobre um animal que há umas centenas de anos, inclusivamente no final do século passado habitava e servia o homem da
nossa região. Este nobre animal é o Cavalo Sorraia, raça única no mundo e que esteve
no princípio deste século à beira da extinção. Este terrível facto não aconteceu graças ao
empenho, enorme dedicação e interesse do Dr. Ruy de Andrade, que pegando num dos
últimos núcleos sobreviventes – um conjunto de três ou quatro éguas e alguns machos –
logrou através de sucessivos cruzamentos e à custa de uma enorme consanguinidade
obter de novo o protótipo da raça pura, evitando assim a extinção.
Esta raça possui como características principais e citando, um corpo sólido e forte,
medindo ao garrote 1,46m nos machos e 1,43m nas fêmeas, tronco constituído em forma
de tecto descaído aos lados de uma seca e alta espinha lombar, saliente, recta, forte e convexa, não enselada, com o ligamento da cauda baixo, encaixada, que nunca se levanta
em trompa como o árabe, elevando somente a sua ponta quando o cavalo inteiro corre
solto, espantado.
O pescoço é curto, e no extremo superior deste, está a cabeça relativamente grande,
estreita com o olho relativamente pequeno, oblíquo e encerrado, no alto de uma cara larga.
O ventre é avultado como convém aos animais que vivem toda a vida apenas do pasto
muito grosseiro, duro e pouco nutritivo, especialmente no Inverno, apresentando-se nesta
altura o pêlo muito longo para se defender do frio. O seu pêlo natural é cinzento ou baio
o que representa possivelmente diversas variedades primitivas porque o cinzento é geralmente pouco zebrado, sendo o baio pelo contrário portador de zebraduras intensas e
numerosas, especialmente nos membros (por zebraduras entendem-se traços ou riscas de
pêlo mais escuro que estes animais apresentam).
Este cavalo é o representante originário de todos os cavalos posteriores de Espanha,
da América e base de todos os cavalos de desporto de toda a Europa nos últimos séculos.
Com a abordagem deste tema esperamos ter despertado nos coruchenses um assunto que tanto lhes diz respeito, num país em que por vezes as coisas importantes, não só
para nós como para as gerações vindouras, têm por hábito ficar esquecidas.
Isabel Quelhas
In “O Verdilhão”
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José Luís Coragem – O Forcado
Das memórias das páginas taurinas de “O Sorraia”, responsabilidade do
saudoso Dr. Francisco Manuel da Silva Santos, retiramos este texto que faz justiça ao grande forcado José Luís Coragem, que assinala agora oitenta primaveras. O Jornal de Coruche deseja-lhe as maiores felicidades e presta-lhe homenagem desta forma singela.
A 27 de Fevereiro de 1927 nasceu o grande forcado José Luís Coragem. Nome que
se tornou famoso apenas por José Luís e por ter sido um extraordinário forcado. Notabilizou-se nas suas célebres pegas de costas e até e cadeira, bem demonstrativas do seu
enorme valor.
J. Trancas Lucas

N.R. – Natural de Alhandra, “a vila toureira” como lhe
chamou Almeida Garrett, neto e sobrinho de dois grandes
nomes da forcadagem, Luís e Germano Vintém respectivamente, José Luís Coragem ou apenas José Luís cedo veio
viver para Coruche, acompanhando a família quando esta,
por circunstâncias da vida, aqui se fixaram, a ponto de ser
considerado coruchense.
Apenas com 15 anos de idade, apresentou-se como cabo
de um grupo de jovens forcados de Coruche, contratados
para actuar numa garraiada realizada na praça das Brotas,
para em 16 de Agosto de 1947, debutar, numa corrida formal, celebrada na nossa terra
por ocasião das Festas do Castelo.
A partir daí, a sua fama como pagador de grandes mansos viria a projectar-se,
levando a ingressar nos Profissionais de Lisboa, de Matias Leiteiro, onde se estreou em
18 de Março de 1948 e integrando também diversos grupos, como os de Coruche, que
comandou, numa fase bastante efémera da sua fugaz existência, os Amadores de Lisboa, Moita, Vale de Santarém, Riachos, Alentejo, Vila Franca e Tomar entre outros,
pegando ao longo da sua brilhante carreira perto de 500 toiros, ficando memoráveis
nas suas pegas de costas e de cadeira.
Mas a sua fama não se circunscreveu apenas ao território de Portugal, pois actuou
ainda em África e na Venezuela, onde igualmente se notabilizou pelo seu estoicismo e
valentia.
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José Luís: A Legenda duma raça estóica

Com efeito, José Luís constitui um caso raro de abnegação, raça e valor entre as
gentes das jaquetas, servindo ao mesmo tempo como referência maior da forcadagem
portuguesa, merecendo um lugar de relevo ao lado dos grandes pegadores de sempre.
Ora, com o estatuto de profissional, ora apenas como amador José Luís integrou
como se refere ao longo da sua carreira diversos grupos procurando sempre formar um
agrupamento que perdurasse pelo tempo fora com o nome da sua terra adoptiva.
Se por vários motivos, todas as tentativas feitas nesse sentido falharam, teve no
entanto a enorme satisfação de na hora da despedida das arenas, ocorrida em Coruche
a 23 de Abril de 1973, poder envergar a jaqueta do grupo do sentimento, precisamente os Amadores de Coruche.
No dia em que passa mais um aniversário, não podemos deixar, pois, de prestar
aqui uma pequena homenagem a expressar a profunda admiração pela sua figura de
forcado extraordinário.
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Membro da Associação Portuguesa de Genealogia

Os Ribeiro Teles

Filho de gente de Coruche, meu pai nascido e Baptizado, casado e sepultado em
Coruche, mais conhecido por José Faustino, na terra. Meu pai não era muito amante
da festa brava mas era neto dum campino da Quinta Grande.
Eu, desde pequeno que ia a Coruche com meu pai e meu irmão a casa dos padrinhos e primos do Senhor Pedro Mexia Nunes Barata e de sua esposa Dona Maria
Isabel Ribeiro Teles Mexia Nunes Barata, que era prima direita do meu avô.
Como sempre gostei da festa brava, lembro-me de uma vez perguntar à madrinha,
qual a ligação de parentesco entre ela e o Mestre David Ribeiro Teles. Passado tempo,
com 26 anos, herdei do meu pai o bichinho da ciência da Genealogia, e, de há nove
anos a esta parte comecei, a pouco e pouco, a investigar quem eram os Ribeiro Teles.
Começo por uma senhora Maria Teles, nascida no Couço em 1681 que era filha de
Manuel Teles, natural de Mora, e de Gregória Pires, natural de Santa Justa. Maria
Teles vem a casar com Manuel Ribeiro, este já viúvo de Margarida Gil e já com três
filhos do primeiro casamento.
Mas Manuel Ribeiro enviuvou de Maria Teles, e, casou novamente com Leonor
Rodrigues, de onde nasceram mais quatro filhos.
Do casal Manuel Ribeiro e Maria Teles, nasceram quatro filhos de onde descendem os Ribeiro Teles. O primeiro filho do casal foi o Sr. António Ribeiro Teles, que
casou no Couço com Maria da Conceição, casal de que nasceram doze filhos.
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António Ribeiro Teles e sua mulher, já com seis filhos, por volta de 1740, mudaram
para a herdade do Alegrete, na Erra, onde era lavrador e onde nasceram os outros seis
filhos.
Em 1736, no Couço, nasceu o quinto filho do casal e terceiro do nome.
O Senhor José Ribeiro Teles (teve, em 14 de Janeiro de 1758, Carta de Mercê de
Monteiro Pequeno) casou três vezes tendo tido descendência do segundo e terceiro
casamentos. Do segundo casamento com D.ª Joaquina Maria da Renussiação, nasceram 8 filhos e do terceiro casamento com D.ª Joana Luísa Godinho de Carvalho, nasceram mais sete filhos.
Do segundo casamento e primeiro filho do casal, nasceu o Senhor João Ribeiro
Teles que veio a casar com D.ª Maria Gertrudes da Conceição, que era enteada do seu
sogro, Senhor José Ribeiro Teles e filha do primeiro marido da D.ª Joana Luísa
Godinho de Carvalho.
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Deste casal, João Ribeiro Teles e da D.ª Maria Gertrudes da Conceição, descendem
D.ª Maria Rosa de Lima Ribeiro Teles, que era esposa do Dr. António José Cunhal,
D.ª Maria Joana Ribeiro Teles Mexia Barata Batista, que era esposa do Dr. Palmiro
Nunes Batista, D.ª Maria Irma Garcia Henriques da Silva casada com Dr. José
Coutinho Rebelo, Dr. Joaquim Prates Ribeiro Teles, que foi Presidente da Câmara de
Coruche e que era casado com D.ª Maria Antónia Garcia Henriques da Silva, Dr.
Camilo Raposo do Amaral que era casado com D.ª Maria Fernanda Faria Cabral
Metelo Amaral.
O segundo filho do casal José Ribeiro Teles e D.ª Joaquina Maria da Renussiação,
foi D.ª Francisca Maria da Jesus que era casada com Senhor Francisco Monteiro.
Deste casal descendem:
D.ª Maria da Natividade Vidigal Pais Ribeiro Teles que era casada com o Dr. Armando Satyro Lizardo, Fundador do Jornal “O Sorraia”;
Senhor Arq. Prof. Gonçalo Pereira Ribeiro Teles casado com D. Maria da Conceição C. Fortinho de Sousa;
Senhor Paulo Pereira Ribeiro Teles que era casado com D.ª Maria Teresa Matos
Brito e Abreu;
Mestre David Manuel Godinho Ribeiro Teles que foi casado com D.ª Maria Isabel
Castro Palha.
E do terceiro casamento do Senhor José Ribeiro Teles com D.ª Joana Luísa Godinho de Carvalho, nasceu o Senhor Pedro Ribeiro Teles, Capitão das Ordenanças de
Santana do Mato, que foi casado com D.ª Inácia Joaquina da Purificação.
Assim a pergunta que eu tinha feito à madrinha nos princípios de 1970, sobre o seu
parentesco e o Mestre David, ficou esclarecido. Então o trisavô de D.ª Maria Isabel
Ribeiro Teles Mexia Nunes Barata era irmão da 4ª avó do Mestre David Ribeiro Teles.
Fico-me por aqui o resto fica para uma eventual publicação em livro.
Oliveira do Hospital, em 10/6/07
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Fundador do Jornal de Coruche

António José da Veiga Teixeira
Faleceu um dos últimos grandes lavradores portugueses

A Vida
Faleceu no passado dia 13 de Setembro de 2007 o distinto coruchense António José
da Veiga Teixeira, nascido na capital do Sorraia no ano de 1926. Filho de lavrador, cedo
se apegou à terra e a cultivou criando riqueza para a região e emprego para o povo.
Aficionado à festa brava, desde tenra idade participava em todas as tarefas ligadas
à criação de gado bravo, desde as ferras e tentas até às já caídas em desuso “enchocalhação” e “amansia” dos toiros para a charrua.
Tornou-se uma das grandes “varas” do Ribatejo do seu tempo, marcando presença em todas as picarias da nossa região.
Simultaneamente, destacou-se como cernelheiro no Grupo de Forcados Amadores
de Santarém, sendo considerado, pela crítica da época, o sucessor de Ricardo Rodhes
Sérgio, e ainda hoje um dos três ou quatro melhores cernelheiros que o Grupo de Santarém teve ao longo da sua já quase centenária história.
Foi também um apaixonado pela equitação de exterior, montando a cavalo com
regularidade até depois dos 70 anos, tendo participado nas duas provas “míticas” de
resistência equestre – os raids Lisboa-Madrid e Madrid-Lisboa, realizados em finais
dos anos 50.
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No Parque da Gorongosa, em Moçambique

Perto dos anos 60, convenceu o seu pai, António Feliciano Branco Teixeira, a comprar uma ganadaria de casta espanhola, tendo adquirido vacas de origem Pinto Barreiros e Durão. Em 1968 adquiriu a ganadaria dos irmãos Fialho de Barrancos, com
um ferro da Union de Criadores de Toiros de Lide, para poder lidar em Espanha,
ganaderia essa que manteve até à sua morte.
Sempre pronto a auxiliar os jovens valores que se iniciavam na arte de tourear, facilitava sempre as idas aos seus tentaderos na Herdade do Pedrógão, assim como era
incapaz de dizer que não aos inúmeros pedidos que anualmente lhe faziam para os
mais diversos espectáculos beneficentes ou de incentivo à festa de toiros, em garraiadas
de estudantes, largadas de vacas e outros eventos.
Desde muito novo, e até ao fim da sua vida, viveu sempre profundamente ligado à
terra e a todos os trabalhos com ela relacionados. À medida que os anos passavam foi-se dedicando à vida associativa, exercendo os mais diversos cargos em inúmeras instituições, sempre com uma constante: não serem lugares remunerados.
António José da Veiga Teixeira era um homem dotado de um elevado sentido
social, tendo sido durante grande parte da sua vida membro da Direcção ou Provedor
da Santa Casa da Misericórdia de Coruche, da Irmandade de Nossa Senhora do
Castelo, possibilitando também a criação do Centro Social de Lavre e oferecido a respectiva casa ao Rev. Padre Flausino.
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António José da Veiga Teixeira a cavalo em 1951

Observando o gado em 1955

Mas a sua grande paixão, sempre presente, era a agricultura, tendo adaptado ao
regadio mais de mil hectares, em herdades suas ou arrendadas, construindo dezenas de
açudes e barragens.
Teve sempre um espírito aberto às inovações tecnológicas que foram surgindo ao
longo da sua vida, e que rapidamente procurava adaptar às condições reais das terras
que cultivava.
Foi um dos principais entusiastas da Obra de Rega do Vale do Sorraia, a qual veio
revolucionar a agricultura em Coruche nos anos 60, bem como da extinta Cooperativa
do Vale do Sorraia, unidade agro-industrial que tanta falta faz a esta região.

O Homem
Possuidor de um carácter de elevado sentido social, avesso a protagonismos, procurava trabalhar em grupo e para o bem de todos, sem se evidenciar e sendo-lhe indiferente quem colhia os louros dos projectos em que se envolvia.
Sempre com enorme facilidade de se relacionar com toda a gente de qualquer nível
social e idade, foi fazendo com que tivesse amigos em todas as faixas etárias, nos mais
diversos sectores da nossa sociedade.
Profundamente religioso, com uma fé inabalável e sem ostentação, dispunha sempre de uma postura de empatia e disponibilidade para ouvir e aconselhar quem se lhe
dirigia. As suas palavras, para quem lhe pedia um favor, eram sempre “já sabes que só
se não puder”, ajudando até desconhecidos ou jovens que mal conhecia, tendo alguns
deles ficado tão gratos que ainda hoje o recordam.
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António José da Veiga Teixeira à cernelha em 1951 com Jorge Duque a rabejar

Foi um apaixonado pela sua terra, Coruche, e pela sua região, acérrimo defensor
das tradições regionais, representava tudo aquilo que a esquerda radical não podia
suportar, pois a sua vida contrariava todos os chavões que defendiam.
Extremamente trabalhador, saindo de casa de madrugada e voltando depois do sol
posto durante a maioria dos dias da sua vida, trabalhou e interessou-se pela lavoura até
à altura em que, já bem perto do fim, a doença o impediu de continuar com o mesmo
ritmo, nunca ambicionando como fim de vida o lazer.

O desgosto
Foi perseguido pelos excessos do 25 de Abril, unicamente por ser membro de uma
classe então odiada, pois em nada os revolucionários lhe podiam apontar o dedo.
Sentiu-se profundamente injustiçado!
Teve de suportar o maior desgosto que um homem pode viver, o de ver assassinar
o seu filho Francisco, um jovem de 18 anos de idade, numa manifestação a favor da
liberdade nos campos, da qual ele próprio só por milagre escapou com vida, pois também ele fora gravemente ferido pelo assassino de seu filho.
Homem extremamente dinâmico, viu-se despojado da quase totalidade das suas terras pelas ocupações selvagens da reforma agrária de 1975. Dizia, com orgulho, que dois
anos depois e com a ajuda dos seus empregados que sempre mantivera a seu lado, já
tinha de novo uma exploração agrícola, desta vez em terras de outros mas quase com
a dimensão da que lhe tinham roubado.
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Procurou sempre valorizar e tirar
o melhor rendimento das terras que
explorava, dando emprego e promovendo o progresso daqueles que com
ele trabalhavam.
O Jornal de Coruche, o seu fundador e director associam-se à perda
colectiva da nossa terra, de uma personalidade ímpar na nossa contemporaneidade, que apesar do que sofreu, das injustiças e das perseguições bárbaras e assassinas do 25 de
Abril, soube perdoar e continuar a
ajudar a sua terra a as suas gentes.
Merece a nossa homenagem e o
nosso reconhecimento! Esperemos
que a edilidade o saiba fazer publicamente.

António José da Veiga Teixeira
com o bandarilheiro Ludovino Bacatum
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João Salgueiro quase perdeu a vida
Foi na lide do segundo toiro da noite que Salgueiro, diante do toiro Malagon
de 600 kgs da ganadaria Fernandes de Castro, quase perdeu a vida.
No final da sua actuação no passado dia 27 de Setembro de 2007 no Campo Pequeno,
João Salgueiro, ao ladear perante o toiro, foram bruscamente colhidos com violência, o
toureiro e o seu cavalo. Foi então, num rasgo de valentia, que o cavaleiro apeou da sua
montada e apeado enfrentou o toiro, com o conclave em sobressalto, tendo sido apanhado pelo toiro que o colheu de forma violenta, e tendo ficado inconsciente no meio da
arena. Assim se manteve por algum tempo, tendo recuperado só no fim da corrida.
Reportagem fotográfica de Joaquim Mesquita
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A galinha do vizinho é sempre melhor
do que a minha?
A sabedoria popular é profunda na sua simplicidade e é pena que, por vezes, não
saibamos dela extrair todo o seu potencial, pois evitaríamos algumas situações ridículas e melhoraríamos a nossa auto-estima enquanto povo que “deu novos mundos ao
mundo”, realidade da qual, por vezes, parecemos esquecer-nos….
Vem isto a propósito da facilidade com que compramos determinado tipo de conceitos ou bens de consumo estrangeiros, esquecendo que em Portugal os há tão bons
ou, em certos casos, melhores do que aqueles que compramos “fora de portas”. Não
pretendemos com isto “armar” em proteccionistas ou ser avessos a tudo o que vem de
fora. Antes queremos com este “arrazoado” lembrar que, antes de, provincianamente,
nos embasbacarmos com quase tudo o que vem de fora, olhemos um pouco para aquilo
que há de bom no nosso país e que tem mesmo o devido reconhecimento internacional.
Reconhecimento internacional tem tido a Escola Portuguesa de Arte Equestre que
em variadíssimas apresentações por essa Europa fora tem recolhido os mais vivos elogios da “nata” dos “experts” em equitação, sendo fiel depositária da mais pura equitação do século XVIII, servida por outro património único, o cavalo Alter Real. Reconhecimento internacional tem também a “Reprise” dos Mestres Equitadores de Mafra,
constituída por um grupo de militares do exército que apresentam um espectáculo do
mais alto nível, pelo grau de dificuldade e sincronismo dos exercícios que executam.
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E que dizer quanto ao prestígio internacional da Charanga do Regimento de
Cavalaria da Guarda Nacional Republicana? No Regimento de Cavalaria da GNR
guardam-se as tradições da cavalaria militar portuguesa; Na Charanga, quantas vezes
com o sacrifício das horas de descanso dos seus integrantes, conjugam-se a arte dos seus
elementos, enquanto cavaleiros e músicos, com o arrojo de executar trechos musicais
nos três andamentos naturais do cavalo. É a única charanga militar em todo o mundo
a executar trechos musicais a galope, fazendo-o tanto em terra batida como no asfalto,
ou no empedrado. Notável, sem dúvida!
Está anunciada exibição, em Março de 2008, na praça de toiros do Campo Pequeno, do espectáculo “APASSIONATA”, um espectáculo equestre produzido na Alemanha, que congrega vários tipos de equitação e várias raças de cavalos. Apresentado em
Abril de 2007 no mesmo cenário, o espectáculo constituiu um êxito popular pela sua
vertente essencialmente circense.
Para quando, senhores empresários do Campo Pequeno, a produção de um espectáculo que reunisse a Escola Portuguesa de Arte Equestre, a “Reprise” dos Mestres
Equitadores de Mafra e a Charanga do Regimento de Cavalaria da GNR, exibindo
três vertentes da equitação praticada por portugueses através de três entidades que frequentemente são convidadas para participar nas mais importantes manifestações
equestres europeias?
Arrisquem. Promovam um espectáculo com este cariz e comprovarão que “a galinha da vizinha não é melhor que a minha…”.
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A Economia Portuguesa desde 1950

As décadas de 1950, 1960 e início da de 1970,
da Economia em Portugal
Portugal atravessou, neste período, um período de forte crescimento económico,
diversificando o seu tecido industrial e expandindo o seu sector de serviços com particular relevo para o sector financeiro, tendo o seu PIB (PIB – Produto Interno Bruto –
o produto total gerado no interior de um país durante um dado ano. Contrasta como
o PNB – Produto Nacional Bruto – que é produto obtido com os factores possuídos
pelo país) per capita (Por cabeça – por habitante) crescido dos 1.787 USD (início dos
anos 60), para os 3.832 USD, (início dos anos 70), ou seja mais que duplicou.
No mesmo período o PIB per capita médio Mundial crescia dos 2.351.7 USD para
os 3.474.3 USD e na zona Europa/América passava dos 5.336.6 USD para os 7.935.3
USD. Em relação ao produto médio da CEE, o nível do PIB de Portugal era de 40%
em 1960, para chegar em 1970 aos 50%.
Fazendo outra comparação, agora entre o ano de 1950 e o ano de 1973 teremos o
seguinte (Quadro 1).
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O que se verifica, através da leitura deste quadro, é que Portugal teve a maior taxa
de crescimento do PIB por habitante da Zona EFTA, e mesmo da Europa, e a sua distância em relação à média mundial, que era em 1950 de apenas mais 4%, passou em
1973 para mais 84%.
Isto quer dizer que o PIB per capita de Portugal era apenas superior, em 4%, à
média mundial em 1950, tendo passado a ser superior à média mundial em 84%, no
fim do período considerado.
Em relação à Europa a sua distância diminuiu de 62,2% do PIB per capita médio
Europeu, para 90% do mesmo em 1973. Ou seja aproximou-se largamente da média
europeia. Durante, praticamente toda a 2.ª República, prevaleceu uma Política
Monetária de “dinheiro barato”. A estabilidade dos preços era completada com baixas
taxas de juro, regulamentadas por lei. As taxas das operações activas(1) que os bancos
podiam praticar estavam limitadas por uma margem, acima da taxa de desconto, de
cerca de 1,5 pontos percentuais. Por outro lado, houve algumas melhorias, nomeadamente na diminuição da taxa de mortalidade infantil, por mil habitantes, de 64.9 para
38.9, e na taxa de analfabetismo que desceu dos 30.3% para os 25.6%, bem como noutros indicadores de bem-estar e de desenvolvimento.
No mesmo período, a taxa de mortalidade infantil mundial passou dos 101.2 para
os 80.4 e na zona Europa/América de 30.8 para 20.6. A taxa de analfabetismo mundial desceu dos 53.9% para os 42.4%, tendo na zona Europa/América passado dos
15.8% para os 14.3%.
Portugal, um dos países que se começou a desenvolver mais tarde, teve grande
sucesso no crescimento da sua economia e conseguiu melhorar bastante os outros indicadores, aproximando-se das taxas médias do mundo desenvolvido. Revelou-se como
____
(1) Operações Activas – empréstimos a terceiros – particulares, empresas etc.
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um dos países que mais se desenvolveu, se comparado com as médias mundiais, mas
ainda a certa distância dos países mais ricos. Para isso muito contribuiu a sua inserção
em blocos como a EFTAe a OECE, bem como as políticas económicas da 2.ª
República, de que os Planos de Fomento foram um instrumento importante.
Neste período as exportações portuguesas totais cresceram cerca de três vezes, sendo
que 25% das mesmas tiveram como destino, (por exemplo em 1967), os países da
Comunidade Económica Europeia. É preciso distinguir e subdividir o processo de crescimento económico de Portugal em duas fases, naquilo que se refere ao seu processo de
liberalização do comércio externo:
A 1.ª fase – 1958-1965 – durante os anos cinquenta e os primeiros anos da década
de sessenta, do século XX, em que a atitude dominante era o proteccionismo, baseado no argumento de que se estava no princípio da industrialização, as indústrias estavam no seu início e que havia que proteger o seu nascimento e proporcionar-lhes condições de vingarem.
Verificaram-se nesta fase crescimentos médios anuais do PIB acima dos 6%.
A 2.ª fase – 1966-1973 – nesta, meados dos anos sessenta e início da década de
setenta, deu-se a liberalização da nossa economia. Assistiu-se a crescimentos médios
acima dos 7%. A taxa de crescimento da economia portuguesa, entre 1970 e 1973, foi
de cerca de 9% ao ano, tendo o desenvolvimento sido financiado pelo Estado e por
alguns bancos, detidos por alguns grupos económicos.
A taxa de desemprego rondou os 2% na década de 1960 e a emigração diminuiu,
no referido período. Os défices públicos andaram sempre abaixo do 1% do PIB. No
entanto houve duas excepções: no período do pós-guerra, 1947/1948, e nos anos de
1961 a 1963 o déficit esteve acima dos 3%. No começo da década de sessenta, a dívida
pública cresceu dos 21,6% em 1960, para os 28,1% em 1964, tendo a dívida externa
crescido de 2,5% em 1960, para 7,9% em 1964, tendo estes acréscimos sido devidos ao
começo da guerra no ultramar, verificado em Angola, Moçambique e Guiné, tendo
estes eventos afectado algo o prestígio do país que, no entanto, nunca correu riscos graves.
Depois de 1966 houve uma ligeira revalorização do escudo, em termos reais, contra a Libra e contra o Dólar, na ordem dos 4% ano, em termos reais. A inflação foi sempre rigorosamente controlada tendo apresentado valores médios de 2,3% ao ano
durante o período compreendido entre 1950 e 1970. No período seguinte subiu para os
7%. A taxa de desconto do Banco de Portugal era de 2% em 1944, que se manteve até
1965, tendo subido a partir daí para os 2,5%.
O capital barato foi determinante para a descolagem de Portugal, bem como a estabilidade dos preços, o que favoreceu a realização de investimentos de capital intensivo.
No entanto, foi claro que a emigração e o envolvimento militar de Portugal no ultramar, foram dois factores determinantes para a manutenção da taxa de desemprego aos
níveis verificados.
Assim pode dizer-se que Portugal, no pós-guerra, teve um crescimento muito forte
e transformou a sua economia. Da raiz eminentemente agrícola dos períodos anteriores, passou para o estádio de uma economia industrial moderna. Foi mesmo conside217
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rado, pelas Organizações Internacionais, um dos exemplos da “idade de ouro” do crescimento.
Em 1958 a Agricultura contribuía com 34% para o PIB e empregava cerca de 43%
da população. Em 1973 a agricultura descia drasticamente a sua contribuição, para o
Produto Interno Bruto, para 16% e ocupava cerca de 34% da população.
O Comércio externo – Importações mais Exportações – subiu de 37% para 64%,
no mesmo período. Caracterizando o crescimento português do pós-guerra. O Prof.
João César das Neves dividiu, de uma outra forma, o período entre 1946 e 1973. Fê-lo
em três períodos: de 1946 a 1958, período no qual as tarefas a que o governo dedicou
a sua maior atenção foram a estabilização da economia, (depois dos choques da 2.ª
guerra mundial) e a preparação para a industrialização do país.
De 1958 a 1965, o país entrou na primeira parte da idade de ouro da economia portuguesa, implementando fortes mudanças estruturais e promovendo a internacionalização da economia. De 1965 a 1973 a economia portuguesa registou as maiores taxas
de crescimento, mas também conheceu algumas limitações, das instituições, para
apoiar este crescimento.

“O período de ouro”
Portugal integrou o movimento de integração europeia, do pós-guerra, com a sua
entrada na EFTA e isso provocou parte das mudanças na economia do país, nomeadamente o grau de abertura da economia face a terceiros, que subiu dos 14% em 1954
para os 25% em 1973.
O desmantelamento aduaneiro progressivo, reflectiu-se nas receitas dos direitos
aduaneiros, que baixaram de 12% das importações, em 1959, para 7,3% em 1967.
Nas mercadorias não produzidas no país, os direitos aduaneiros de 35% dessas
importações já tinham sido eliminados em 1967 e em 15%, das mesmas, apenas eram
ainda cobrados direitos fiscais. Nas restantes mercadorias, os direitos foram reduzidos
de cerca de 50% até 1970.
Como resumo da performance portuguesa neste período apresentam-se a seguir os
seguintes quadros 2, 3 e IV.
Comentário: os números falam por si. Daí que se chame, também em Portugal, a
este período “o período de ouro” do crescimento da economia portuguesa.
A Europa, do pós-guerra, toda ela crescia a níveis elevados e Portugal acompanhou
esse crescimento.
Acontece que Portugal partiu mais de trás que os seus parceiros do continente e,
portanto, para chegar aos níveis destes, levará mais tempo do que se tivesse partido de
bases semelhantes. Contudo reduziu-se a distância que nos separava dos mais ricos e
desenvolvidos.
Um dos sectores que mereceu um tratamento especial, sobretudo na década de ses218
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senta, foi o Turismo, que no final do período já significava cerca de 30% das exportações portuguesas: (2)
Este sector, e as movimentações que gerou, contribuíram para alguma aculturação
de parte da sociedade portuguesa, face a outras ideias e culturas, dados os contactos
com pessoas provenientes de países diferentes.
____
(2) Telo, António José, in Hipólito de Latorre – Op. Cit. – pp. 85
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Os Planos de Fomento e o seu papel na reestruturação
da economia
A primeira tentativa de elaboração de um programa de desenvolvimento foi a Lei
n.º 1914 de 24 de Maio de 1935(3).
Tratava-se de um programa a pôr em execução no decurso de um período de 15
anos, circunscrito a um certo número de investimentos públicos considerados da maior
importância, sem que tenha havido a preocupação de os inserir num conjunto sistematizado. No final deste plano, foi levada a efeito a elaboração e a execução de uma
série de planos administrativos parciais: “reorganização dos serviços postais e telefónicos, desenvolvimento hidro-agrícola, reflorestação, desenvolvimento da extracção mineira, fornecimento de água, equipamento portuário, construção de estradas, renovação da marinha mercante”. Avaliados, no início, em 6,5 milhões de contos os investimentos totais acabaram por atingir os 14 milhões de contos no termo da vigência da lei
de 1935.
No período do pós-guerra, Portugal lançou um conjunto de planos de investimento e de medidas de cumprimento obrigatório para o sector público.
Para o sector privado estes, denominados de Planos de Fomento, eram apenas de
enquadramento macro-económico permitindo, no entanto, à iniciativa privada, perceber das intenções do poder político sobre a economia e sobre o seu desenvolvimento
e, se fosse caso disso, ser apoiada directa ou indirectamente pelo Estado.
Para mais, estes planos eram trabalhados, na sua concepção, não só a nível governamental como também eram chamados a dar a sua colaboração várias entidades privadas, nomeadamente as associações patronais e as empresas públicas. A sua execução
anual era discutida na então Assembleia Nacional e articulada com os Orçamentos
anuais do Estado.
No período que decorreu entre 1953 e 1974 foram concebidos e construídos 4
Planos de Fomento e um denominado de Plano Intercalar.

O 1º Plano de Fomento vigorou entre 1953 e 1958(4). Compreendia seis
capítulos: agricultura, energia, indústrias–chave, transportes e comunicações,
escolas técnicas e iniciativas do mesmo género no Ultramar. Continha, portanto, um conjunto de investimentos nos vários campos de actividade onde o país
mais carecia do investimento necessário ao seu desenvolvimento.
____

(3) In Comissão Portuguesa do Atlântico – Esta Comissão tinha como Presidente o Dr. Augusto de Castro
e contava entre outros com o Prof. Doutor Armando Gonçalves Pereira, Eng.º Duarte Pinto Freitas do
Amaral e Prof. Doutor Guilherme Braga da Cruz - Bulletin nº 27 de Outubro de 1967 – Arquivo
Histórico do MNE
(4) Idem – o Iº Plano de Fomento foi discutido na Assembleia Nacional CF Projecto de Lei do 1º Plano
de Fomento in Diário das Sessões nº 168, de 21 de Novembro de 1952, pág. 1053, e aprovado nos termos da Lei nº 2058 de 29 de Dezembro de 1952 e tenta uma«sistematização dos recursos da Metrópole
e do Ultramar e procede a um estudo conjunto e coordenado das afectações mais urgentes»
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Cerca de 35% dos investimentos totais previstos, foram dirigidos para o campo da
energia, em que se previa a construção de barragens hidroeléctricas e a construção de
redes de transporte de energia, gerada pelas mesmas, de forma a estender o uso da electricidade aos centros e populações rurais.
Na área das comunicações e dos transportes previa-se a construção e reparação de
estradas, construção de infra-estruturas ferroviárias e a construção de infra-estruturas
necessárias às telecomunicações terrestres e marítimas. Nesta área foram investidos
cerca de 32%, das verbas do plano.
No sector da agricultura, silvicultura e pescas, e na hidráulica de apoio cerca de 17%
dos montantes em causa, que seriam aplicados no repovoamento florestal, na irrigação
por meio de grandes albufeiras e na colonização interna.
A investigação e o ensino técnico seriam contemplados com 2% e os apoios à industrialização significariam cerca de 12% do total.
Os investimentos totais do plano significavam cerca de 23,6% do Produto Interno
Bruto, a que correspondia uma dotação de 13 milhões e meio de contos. Na realidade
foram investidos na Metrópole 10,4 milhões de contos e 4,5 milhões no Ultramar,
ultrapassando os objectivos inicialmente previstos.
O referido plano foi apresentado públicamente numa série de conferências organizadas para o efeito, e como razão fundamental para o início desse tipo de organização
era apontada a “complexidade das tarefas colectivas que os aumentos demográficos e
os altos níveis de vida das populações impõem aos Estados modernos” e pela “necessidade política de atingir determinados objectivos em prazos certos” de forma a responder a “questões políticas, económicas e financeiras que o plano enfrenta e dos resultados que visa” e a enfrentar a necessidade de disciplinar a actividade do Estado.
Como ponto de partida, na concepção do plano, a atenção primária incidia nos
recursos disponíveis, isto é nos recursos próprios do país, e após esse levantamento descreviam-se as necessidades existentes atribuindo-se então os recursos possíveis a cada
área de necessidade, de forma a evitar “uma pressão demasiada sobre a economia
interna”, que a criação de meios de pagamento artificiais poderia criar o que poderia
conduzir a uma quebra da estabilidade monetária e do equilíbrio social”.
A dotação do plano era dividida quase em partes iguais pela metrópole e pelo ultramar, sendo a primeira vez que era planeada, de uma forma sistemática, e integrada, a
atribuição de verbas para as necessidades consideradas mais urgentes, cabendo aos
investimentos privados um papel importante e desejado no desenvolvimento nacional.
Pela sua parte o Estado entraria com os montantes do Plano, deixando à iniciativa privada a decisão dos seus próprios valores a investir.
O recurso ao crédito externo previsto era de cerca de 1 milhão de contos, sendo dos
quais cerca de 50% foram contratados com a banca americana e destinaram-se ao
Caminho-de-Ferro do Limpopo.
No seu discurso de apresentação do plano o Presidente do Conselho, atribuindo à
agricultura um papel importante não deixou de afirmar que “a indústria tem uma rentabilidade superior à agricultura e que só pela industrialização se pode decisivamente
elevar o nível de vida, como só por ela é possível atingir sem risco altas densidades
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demográficas” e acrescentava que “sem suficiente industrialização nem teremos mercado local bastante para algumas produções agrícolas, nem poderemos evitar completamente que os excessos de população se expatriem, como estão fazendo nalguns casos
em condições que não consideramos satisfatórias”. No capítulo dedicado à iniciativa
privada a orientação ia no sentido de o Estado “fomentar a criação de empresas, apoiálas técnica e financeiramente, ditar-lhes regimes adequados de exploração... e retirar-se, quando não seja necessária a sua presença ou o seu auxílio”.
O 2.º Plano de Fomento, foi elaborado para vigorar entre 1959 e 1964(5). Neste
plano o conteúdo sectorial e a programação foram alargados e os métodos de planificação aperfeiçoados.
Era já um verdadeiro programa de política económica no qual estavam referenciados objectivos fundamentais: (1) aceleração do ritmo de crescimento do produto nacional, (2) elevação do nível de vida, (3) busca de regulamentação dos problemas de trabalho, (4) melhoramento da balança de pagamentos.
A ideia dominante, aliás, era a da substituição, se possível, das importações pela produção em território nacional. E foi a que presidiu à estratégia de industrialização, já
entrevista nas palavras do Chefe do Governo, para a década de 1960.
Na verdade, desde 1945 que estava definida a necessidade de Portugal desenvolver
as indústrias siderúrgica, de refinação de petróleo, de adubos azotados e da folha-de-flandres, bem como as celuloses e a indústria da pasta de papel. Por tal facto isso veio
a ter o enquadramento correspondente neste 2.º Plano de Fomento, embora o papel de
investidor principal se deslocasse do estatal para o privado, com o apoio do primeiro. Tal
foi solicitado aos principais grupos económicos, como era o caso do grupo Companhia
União Fabril, tendo estes respondido afirmativamente. Continuavam a prever realizar-se
investimentos nas infra-estruturas, nomeadamente no campo da energia, nos segmentos de produção e da distribuição, 21,4% do total, nos transportes e comunicações,
30,8% do total, tendo o esforço, apenas em infra-estruturas, duplicado face ao plano
anterior, passando neste plano a significar cerca de 4% do PIB, quando no 1.º plano
tinha significado cerca de 2%.
Como instrumento utilizado para a promoção das novas indústrias o principal instrumento foi a Lei do Condicionamento Industrial que assegurava um mercado interno às indústrias sediadas no país, o acesso facilitado ao mercado de capitais e ao crédito ao investimento e a criação e lançamento de incentivos fiscais ao investimento.
O montante total previsto para investimento na Metrópole e Ilhas adjacentes, foi de
cerca de 21 milhões de contos(6). Para o total da Metrópole Ilhas e Ultramar a previsão foi de 31,27 milhões de contos. Todavia os investimentos reais atingiram cerca de
36,176 milhões de contos(7).
A taxa anual de crescimento do PNB, fixada em 4,2%, elevou-se durante a execução do plano, a 6,2%. Entretanto eclodiram guerras nas províncias ultramarinas. Em
1961 em Angola, em 1963 na Guiné e em 1964 em Moçambique.
____

(5) o 2º Plano de Fomento foi aprovado nos termos da Lei nº 2094 de 25 de Novembro de 1958. In
Comissão Portuguesa do Atlântico – Bulletin nº 27 de Outubro de 1967 – Arquivo Histórico do MNE
(6) CF - João Luís César das Neves - Op. Cit.
(7) In Comissão Portuguesa do Atlântico – Bulletin nº 27 de Outubro de 1967 – Arquivo Histórico do MNE
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O denominado Plano Intercalar(8), feito para os anos de 1965 e 1966 foi elaborado na ressaca desses acontecimentos e foi condicionado pelos mesmos. Foi concebido
para ser um instrumento da “programação global do desenvolvimento económico e
social de todo o espaço português” continuando a integrar e a contemplar o sector
público e o sector privado.
Depararam-se os técnicos com naturais incertezas sobre como fazer previsões para
um período de 6 anos, face às contingências surgidas com o eclodir da guerra no ultramar.
A economia portuguesa, tinha que se defrontar com o “esforço financeiro requerido pelas necessidades de Defesa Nacional, os desenvolvimentos do processo de
Unificação dos Mercados Nacionais e os movimentos de Integração Europeia”.
Perante a complexidade destas questões o Governo limitou a três anos a duração
deste plano. Os grandes objectivos eram o de acelerar o crescimento do produto nacional e proceder a uma repartição mais equilibrada do rendimento.(9)
A realização destes objectivos estava sujeita a uma coordenação com o esforço de
defesa militar, com a manutenção da estabilidade financeira e monetária interna e
externa e com o equilíbrio do mercado de trabalho.(10)
Contemplava uma previsão de investimento para a Metrópole e Ilhas de cerca de
35,5 milhões de contos e para o Ultramar de 14,4 milhões de contos.
A taxa de crescimento do Produto Nacional prevista no plano de 6,1% foi na realidade de 8,1%, superando, portanto, o objectivado em 2 pontos percentuais.
Em 1965 o crescimento do Produto Interno Bruto da Metrópole foi de 7% e o
Consumo Privado, índice por excelência do crescimento do nível de vida, foi de
7,8%.(11)
Apesar disso, os investimentos para as infra-estruturas situaram-se a níveis de 4% do
PIB. Desta vez as indústrias mais beneficiadas foram as metalúrgicas, metalomecânicas, as de material de transporte, a química, a do petróleo e os cimentos.
Pela primeira vez aparece a preocupação expressa com o planeamento regional e
com a distribuição mais equitativa do rendimento. Os investimentos na habitação e no
turismo somavam 8,2% do total dos investimentos planeados.
O 3º Plano de Fomento foi concebido para ser executado entre 1967 e 1973.
Previa investimentos na ordem dos 122,2 milhões de contos, para a Metrópole e Ilhas
e de 44,5 milhões de contos para as Províncias Ultramarinas(12). A sua execução teve
lugar já no tempo do Prof. Marcelo Caetano, como Presidente do Conselho.
____

(8) Plano Intercalar – aprovado pela Lei n.º 2123 de 14 de Dezembro de 1964. In Comissão Portuguesa
do Atlântico – Bulletin n.º 27 de Outubro de 1967 – Arquivo Histórico do MNE
(9) Dec-Lei n.º 2123, Título II, alínea 1ª) e 2ª)
(10) Dec-Lei nº 2123, Título III, n.º 1
(11) In Comissão Portuguesa do Atlântico – Bulletin n.º 27 de Outubro de 1967 – pág. 6 - Arquivo
Histórico do MNE
(12) In Comissão Portuguesa do Atlântico – Bulletin n.º 27 de Outubro de 1967 – pp. 17 e 18 - Arquivo
Histórico do MNE
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No relatório das Contas Gerais do Estado, respeitantes à gestão de 1966, referia-se
a dado passo que «os excedentes das receitas ordinárias, sobre as despesas da mesma
natureza atingiu o nível elevado de 5.365.500 contos, o que permitiu financiar inteiramente, e mesmo ultrapassar em grande medida, os encargos representados pela defesa da integridade nacional».
Isto é, no espírito e na letra do documento o que se dizia era que o saldo entre receitas e despesas das contas gerais do Estado português tinha permitido financiar os esforços de guerra em Angola, Guiné e Moçambique, sem prejuízo para o desenvolvimento económico do país.
Os objectivos mantinham-se claros e iam no sentido de acelerar o ritmo de crescimento do produto nacional, de proporcionar uma repartição mais equitativa dos rendimentos e no sentido de se proceder a uma correcção progressiva das assimetrias
regionais de desenvolvimento.
Além dos princípios descritos anunciava-se a adaptação progressiva da economia portuguesa, a uma cadência maior, aos condicionalismos, dos factores técnica, capital e trabalho. Necessidades resultantes da sua integração em espaços económicos mais vastos.
Anunciava-se a eliminação do que restava do condicionamento industrial, o que
significava uma menor protecção dos poderes públicos às indústrias estabelecidas no
país, e consequente primazia do mercado, como forma de alcançar uma maior eficácia e produtividade para a economia nacional.
Pretendia-se promover o apoio a concentrações técnicas e financeiras, contemplava-se uma política mais agressiva de exportações e apostava-se numa maior captação
do investimento estrangeiro, sobretudo de capital intensivo. Por outro lado anunciavase a introdução de políticas antimonopolistas e de defesa da das práticas de concorrência e a atribuição de incentivos à reorganização das empresas.
Uma das obras mais significativas, que surgiu com este plano, em termos dos montantes envolvidos, foi o pólo industrial de Sines que tanta tinta fez correr desde então
até aos nossos dias, dada a sua concepção de raiz ter sido elaborada com base na refinação de petróleo. Este projecto veio a sofrer com a crise de 1973, denominada de
“crise do petróleo”, em que o “crude” subiu de preços, no mercado internacional, de
forma absolutamente explosiva, o que veio a prejudicar, e muito, a rentabilidade potencial deste complexo.
A acrescentar à crise do petróleo, o facto de Angola se ter tornado independente
alguns anos mais tarde, perdendo Portugal o privilégio da obtenção de uma produto
para refinação certo e a preços razoáveis. Face ao investimento efectuado e às características técnicas do mesmo, com estes dois factores que provocaram impactos negativos,
o projecto tornou-se de difícil resolução.
Como se vê no quadro seguinte, a ênfase nos investimentos foi claramente para as
infra-estruturas de energia, transportes e comunicações, seguindo-se a indústria como
prioridade, o que se acentuou nos dois últimos planos aqui considerados.
Foram planos úteis para o enquadramento do investimento público e privado, por
forneceram pistas e balizas importantes para os vários sectores da economia portuguesa, para a introdução da disciplina necessária a quem gere fundos públicos, para a pro224
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moção do aparecimento de quadros técnicos competentes e para a melhoria qualitativa de boa parte dos quadros da administração pública, existentes.
Sublinho que estes são os valores da época, inscritos em cada plano, pelo que não
poderão ser feitas análises comparativas aos valores absolutos indicados, sem se proceder à avaliação do respectivo significado em termos do que comprariam esses valores,
em bens e serviços, em cada uma das épocas. Por isso mesmo, não é feita nenhuma
comparação das variações entre as verbas de cada plano, com o anterior, pois não faria
sentido, pelos mesmos motivos. Muito menos se consideraria correcta, a comparação
com os valores actuais, a menos que se efectuassem os cálculos necessários, a uma correcta análise comparativa de equivalência.
O IV Plano de Fomento não teve quase história pois entretanto foi interrompida
a sua execução pela Revolução de 25 de Abril de 1974, de que adiante se falará.

Em resumo pode-se dizer que os Planos de Fomento foram um instrumento eficaz
dos governos da 2.ª República, para a melhoria das infra-estruturas de que o país carecia, para a organização das actividades produtivas públicas e privadas, para a atracção
de investimentos, nacionais e estrangeiros, para o desenvolvimento industrial do território do Portugal europeu e para uma melhoria das condições gerais de vida das populações.
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São visíveis alguns resultados:

Verifica-se que na década de sessenta as mudanças são mais visíveis. São dez anos
em que, no dizer de António José Telo, “alteram de alto a baixo a sociedade portuguesa, embora em termos rigorosos o período das transformações rápidas tivesse acontecido entre 1961 e 1973. Foi então que o sector terciário ultrapassou o primário, numa
evolução acompanhada pela diminuição da população total e da activa”.
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A Europa em mutação e as opções
portuguesas
A orientação de política geral portuguesa do final da 2.ª República.
A ruptura política do 25 de Abril e os novos desafios político-diplomáticos

Portugal no início da década de 1970
Vários assuntos nesta fase da vida portuguesa merecem destaque: a crise política
progressiva, dada a contestação crescente, originada sobretudo no meio estudantil universitário e nos quadros permanentes das forças armadas, (que iria ser a “semente” da
revolução de 25 de Abril de 1974), a continuação do crescimento económico e da
mudança estrutural da economia portuguesa, que de economia agrária dos anos 1940
passou a economia industrial, acompanhada de um crescimento significativo do sector
terciário, e o nosso segundo pedido de negociações com a CEE, que desembocaria na
assinatura do Acordo de 1972. Recorde-se que já em 1961 tinha havido o primeiro
pedido de abertura de negociações com a CEE que tinha recolhido o apoio de todos
os Governos dos membros da organização e que só não desembocou na nossa integração dado o veto do General de Gaulle ao alargamento das Comunidades, dada a
sua oposição á entrada da Inglaterra, nas mesmas.
No plano internacional a crise do petróleo de 1973 e o fim do sistema de Bretton
Woods, em 1975.
No plano europeu a criação da “Serpente Monetária” e o primeiro alargamento da
Comunidade Económica Europeia, que passou a contar, a partir de 1 de Janeiro de
1973, com nove países com a entrada do Reino Unido, Dinamarca e Irlanda e a consequente perda de influência da EFTA.
No início da década de setenta, Portugal vivia no plano interno uma situação de
estabilidade económica, no entanto no plano político adivinhavam-se algumas situações de agitação, de contestação ao regime.
No plano militar Portugal continuava a travar uma guerra em três províncias:
Angola, Moçambique e Guiné. A Guiné era o caso mais complexo do ponto de vista
militar, dada a pequena dimensão do seu território, a qual permitia ataques directos,
ás nossas tropas, dirigidos da Guiné-Conakri e do Senegal, com armas cedidas pelos
Soviéticos.
Angola estava praticamente pacificada. O MPLA já não existia, em 1970, no terreno das operações, enquanto força armada, restando-lhe a propaganda dos quadros
exilados no exterior de Angola, chefiadas pelo Dr. Agostinho Neto com a ajuda de
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Moscovo. Esta organização foi restaurada e armada por oficiais superiores e oficiais
generais das Forças Armadas Portuguesas no pós-25 de Abril – (para o efeito foi apoiada no recrutamento de populações jovens dos “musseques” de Luanda e armada com
armas do exército português, sendo o grande responsável por essa operação o Almirante Rosa Coutinho e seus oficiais de confiança do MFA); a FNLA, do Dr. Holden
Roberto, detinha duas companhias no território, integradas por katangueses, estando
práticamente inoperacional em 1973, e a UNITA, do Dr. Jonas Savimbi que, entretanto tinha sido convidado para Governador de Sá da Bandeira, estava bloqueada no Leste.
Em Moçambique estava a guerra confinada ao Norte da Província e à Região de
Tete, em resultado da “Operação Nó-Gordio”, que estava literalmente a asfixiar a Frelimo (como reconheceu em 1975 o seu líder), desenvolvida sob o comando do General
Kaulza de Arriaga, então Comandante-Chefe e Governador-Geral de Moçambique.
Nas restantes províncias a paz continuava a ser absoluta, dado que nunca se tinham
travado quaisquer lutas políticas ou militares no seu interior. Na realidade em Cabo Verde,
São Tomé e Príncipe, Macau e Timor, nunca tiveram lugar quaisquer conflitos armados.
O Chefe do Governo de então, o Prof. Dr. Marcello Caetano, que sucedera ao Prof.
Dr. Oliveira Salazar em Setembro de 1968, tinha suscitado em vários sectores a expectativa de abertura do regime autocrático, em direcção ao modelo democrático, seguido na maior parte dos países ocidentais, mas não na Europa de Leste, onde sobreviviam regimes ditatoriais de ideologia comunista.
Autoriza o regresso à Metrópole do Dr. Mário Soares, a quem o governo do Dr.
Salazar tinha fixado residência em São Tomé e Príncipe, e do Bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, personalidades da oposição ao regime da Segunda República,
dando assim sinais de abertura política. Dava-se início à denominada «primavera marcelista», que durou de Setembro de 1968 a Outubro de 1969, data de eleições legislativas.
Era claro que o Prof. Dr. Marcello Caetano não dominava todos os grupos de poder
que se configuravam no regime da 2.ª República, nem tão pouco os diversos projectos
políticos que existiam nos partidários do regime, outrora coesos sob a autoridade do
Prof. Dr. António de Oliveira Salazar. E esse facto provocou um debilitar da sua actividade governativa. Coexistiam, com efeito, várias correntes entre as quais a encabeçada pelo Embaixador Franco Nogueira que defendia a integridade de Portugal e das
Províncias Ultramarinas, como um todo pluricontinental e multirracial. Portugal do
Minho a Timor.
Outra solução era apresentada e defendida pelo General António de Spínola, no
seu livro, “Portugal e o Futuro” publicado em 23 de Fevereiro de 1974. O caminho
apontado, nesta obra, face ao Ultramar, apontava para a constituição de uma Federação de Estados, em que Portugal seria um dos integrantes, em pé de igualdade com
todos os outros desse conglomerado; sobre a Europa, preconizava a adesão à CEE.
Também nos sectores económico-empresariais se dividiam as opiniões, face ao principal problema político português, deste início da década. Uns queriam a continuação
do Ultramar português, com era o caso do grupo do Dr. Franco Nogueira e o do General Spínola, outros queriam uma alteração significativa da situação, como era o caso
da esquerda social-democrata, socialista e comunista.
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A solução do próprio Presidente do Conselho, que já a havia exprimido ao Conselho Ultramarino, em 1962, em documento apócrifo, em que defendia a constituição
de um modelo federal, os Estados Unidos Portugueses, solução que já havia sido desejada pelo Dr. Salazar. Na prática, e chegado ao poder, o Prof. Dr. Marcello Caetano
acabou, após trágicas hesitações, por advogar o caminho da autonomia progressiva e
participada do Ultramar português.
Em 1971, fez aprovar modificações à Constituição de 1933, em que o Estado Português apesar de continuar a ser unitário, passava a ter Regiões Autónomas com poderes concedidos pelo poder central, com a intenção de dotar as províncias ultramarinas
de autonomia progressiva e participada.
Apesar de tudo, o início da década de 1970 foi um bom período da vida portuguesa. O desemprego continuava a ser baixo, os salários subiam significativamente devido
à crescente competição entre as empresas, enquanto na administração pública a situação também melhorava, embora a um ritmo inferior.
Surge, pela primeira vez, o 13º mês de salário para os trabalhadores por conta de
outrém, para a administração pública e serviços do Estado em geral, o regime de segurança social é estendido aos trabalhadores agrícolas, nomeadamente no que diz respeito à reforma e subsídio de desemprego. O escudo continuava forte e o crescimento
económico do ultramar fazia-se a níveis altos.
Numa das suas tentativas de renovar o regime, o Presidente do Conselho convidou
a integrar a lista de Deputados à Assembleia Nacional, pelo Partido do Governo (nessa
altura ainda denominado de UN – União Nacional, a que viria mais tarde a dar lugar
à designação de ANP – Acção Nacional Popular), a apresentar às eleições de 1969, personalidades da denominada «ala liberal» que tinham opiniões algo distintas, das vigentes.
Foi assim que chamou o Dr. Francisco Sá Carneiro, o Dr. Francisco Balsemão, o
Dr. Pinto Leite e o Dr. Miller Guerra, (para nomear apenas os que assumiram posições de destaque na vida nacional, o caso dos dois primeiros, ou atingiriam grande
notoriedade, no caso dos segundos).
As eleições tinham permitido uma campanha eleitoral onde se teceram duras críticas ao regime, e onde o problema ultramarino foi por diversas vezes focado, percebendo-se que parte das oposições, sobretudo provindas da CDE (onde se agrupavam
os partidários do Partido Comunista e os progressistas «cristãos», onde pontificava o
Prof. Dr. Francisco Pereira de Moura, na altura reputado economista e professor universitário) e da CEUD (onde se agrupavam os sociais-democratas, socialistas e republicanos radicais e onde pontificava o Dr. Mário Soares), estavam na firme disposição
de querer resolver a guerra no ultramar pela via política, embora se percebesse que o
que estava por trás deste discurso era conceder a independência aos territórios de além-mar.
Dá-se a crise na Universidade de Coimbra, que teve o seu ponto de ignição na
manhã de 17 de Abril de 1969, que se prolongaria por algumas semanas, e se estenderia à Academia de Lisboa, mas que foi marcante para o crescimento do descrédito
interno em que a 2ª República começava a cair. Por um lado o regime não soube ou
não pode dominar a crise, por outro a oposição, sentindo fraqueza e hesitação, tomou
novo fôlego na contestação.
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Na sequência destes acontecimentos é demitido, em Janeiro de 1970 o Prof. Dr. José
Hermano Saraiva, das funções de Ministro da Educação e é nomeado para o substituir o Prof. Eng.º Veiga Simão, cujo nome ficou ligado à última reforma do ensino da
2.ª República. No plano económico continuava a assistir-se às taxas de crescimento
económico, já descritas em artigos anteriores (entre os 7% e os 9%), tendo no entanto
sido algo prejudicadas por uma crise internacional – a do petróleo, – também já referida.
Portugal, recorde-se, foi envolvido directamente nas consequências dessa crise, –
bloqueio petrolífero – porque tinha dado autorização aos aviões norte-americanos para
utilizarem a base das Lajes, nos Açores, na sua rota para Israel, para o qual estavam a
transportar equipamentos militares de apoio, aquando da Guerra do Yon Kippur.
No plano político as lutas pelo poder, no seio do próprio regime da 2.ª República,
vieram ao de cima, opondo os partidários, de longa e de recente data, do Prof. Dr.
Marcello Caetano, denominados desde a crise de 13 de Abril de 1961 de «reformistas»,
aos mais conservadores e aos partidários do anterior Presidente do Conselho, mas sem
grandes repercussões na vida quotidiana do cidadão comum. Cabe aqui uma referência à denominada crise de 13 de Abril pela sua importância em acontecimentos políticos posteriores.
Tratou-se de uma tentativa de golpe de Estado, liderada pelo General Júlio Botelho
Moniz, ao tempo Ministro da Defesa, e de que faziam parte o Ministro do Exército
Coronel Almeida Fernandes, o Subsecretário de Estado do Exército Coronel Francisco
da Costa Gomes e o General Albuquerque de Freitas, Chefe do Estado Maior da Força
Aérea, que queriam depor o Prof. Dr. Oliveira Salazar e colocar no poder o Prof. Dr.
Marcello Caetano, como 1º Ministro.
Como Ministro da Defesa ficaria o próprio General Botelho Moniz. O papel que
estaria reservado ao antigo Presidente da República, Marechal Craveiro Lopes, que
colaborou nesta tentativa de golpe, é ainda controverso.
Estas personalidades defendiam, entre outras, a ideia de seguir os movimentos internacionais de autodeterminação do pós-guerra, em relação ao ultramar português. A
questão foi resolvida por antecipação do Dr. Salazar que na manhã do dia 13 de Abril,
sabendo da conjura, demitia por Decreto, anunciado aos microfones da Emissora
Nacional, aqueles militares dos respectivos cargos e os substituía pelo próprio Presidente do Conselho, na pasta da Defesa, pelo Brigadeiro Mário Silva, pelo Tenente
Coronel Jaime Filipe da Fonseca e pelo General Gomes de Araújo no Exército.
Os oficiais revoltosos preparavam uma reunião para as 17 horas, desse mesmo dia,
em que seria anunciada a deposição do Presidente do Conselho. Com a antecipação
da acção tomada por este, a tentativa gorou-se por desmobilização da maioria dos
apoiantes do potencial golpe. A crise desembocou em 25 de Abril de 1974, tendo, nesta
data, o Prof. Dr. Marcello Caetano sido transportado para o arquipélago da Madeira,
em avião militar da Força Aérea Portuguesa, de onde seguiu, cerca de uma semana
depois, para o Brasil onde se exilou.
Também o Presidente da República Almirante Américo Tomás teve o mesmo destino.
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O 25 de Abril de 1974, o subsequente período revolucionário,
e a Descolonização
Pode-se considerar esta data como a data de início de um período de Interregno
entre a 2ª e a 3ª República.
Nesse caso, a ser aceite esta minha visão dos acontecimentos, este período de interregno durou de Abril de 1974 a 1982, ano em que foi celebrado o acordo para a Revisão da Constituição de 1976; ano em que se extinguiu o Conselho da Revolução, em
que o Governo deixou de responder perante o Presidente da República e em que foi
restaurada a autoridade civil sobre o poder militar.
Na madrugada de 25 de Abril era dado o sinal, através da emissão da música
“Grândola Vila Morena”, nos Emissores Associados de Lisboa, para o início da movimentação militar que iria pôr fim à 2.ª República ou Estado Novo, que tinha durado,
desde o plebiscito à Constituição de 1933.
Regime que estava em construção desde 1926, quando um outro golpe militar pôs
termo à 1ª República que tinha sido instaurada em 5 de Outubro de 1910, que por sua
vez, através de movimentações militares, tinha posto termo à 4ª Dinastia da Monarquia
portuguesa. Ou seja, toda e qualquer mudança de Regime, no século XX, em Portugal
foi despoletada pelas Forças Armadas, nenhuma por civis.
Era deposto, como já vimos, na tarde do mesmo dia, o Presidente do Conselho Dr.
Marcello Caetano e todo o seu Governo e o Presidente da República Almirante Américo Tomáz, pelo Movimento das Forças Armadas chefiado pelos Generais António de
Spínola e Francisco da Costa Gomes, tendo o poder do Estado sido depositado, pela
Junta de Salvação Nacional (constituída pelos Generais Spínola, Costa Gomes e Diogo
Neto, pelo Coronel piloto-aviador Carlos Galvão de Melo, Almirantes Rosa Coutinho
e Leonel Cardoso), saída do MFA, nas mãos do primeiro.
O que parecia uma transição pacífica, não o foi. Na realidade o poder acabou por
ser tomado por um golpe de Estado, liderado por militares, e deu origem a uma ruptura administrativa e constitucional.
Deu ainda origem, ao contrário do que tem sido contado aos portugueses, a milhões
de mortos nas três ex-Províncias Ultramarinas de Angola, Moçambique e Guiné.
Na realidade, constatada no local pelo autor deste artigo, só em Luanda (Angola)
de Abril de 1974 a Novembro de 1975 morreram mais de 40.000 civis, brancos e negros.
Na Guiné os militares do 25 de Abril abandonaram á sua sorte milhares de soldados negros, portugueses, que tinham servido sob a bandeira de Portugal e que foram
fuzilados pelos comunistas do PAIGC.
Mas voltando á cronologia dos acontecimentos, pode-se sistematizar o período subsequente ao 25 de Abril de 1974, da vida nacional em 5 fases:
- a 1ª fase - denominando-se como a fase da “ queda do Regime” de 25 de Abril de
1974 a 11 de Março de 1975, data das Nacionalizações;
- a 2ª fase, dominada pela “Crise do 11 de Março” de Março de 1975 a 25 de
Novembro de 1975, data da derrota do projecto Comunista Revolucionário;
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- a 3ª fase, “transição descontínua” de Novembro de 1975 a Abril de 1976, data das
primeiras eleições democráticas, que o Partido Comunista e o MFA tinham tentado
impedir;
- a 4ª fase, ou da “Instauração Democrática” de 2 de Abril de 1976 (data da Proclamação da 1ª Constituição da Terceira República) a Outubro de 1982, data da
vitória da Aliança Democrática nas eleições legislativas que agrupava o PPM, o CDS
e o PPD;
- e a 5ª fase, a “da Consolidação da Democracia”, entre Outubro de 1982 a 1986,
entrando-se a partir daí na “Normalidade Democrática”. Não se irão descrever todas
as fases pois o âmbito destes artigos não é esse.
O golpe de Estado foi organizado inicialmente por um conjunto de Capitães das
Forças Armadas. Convém para esclarecimento dos portugueses, sobretudo dos mais
novos que se conte agora a história verdadeira deste movimento, ultimamente muito
romanceada, enaltecida e falsificada.
Assim o Movimento dos Capitães, que antecedeu o Movimento das Forças Armadas, teve início em 9 de Setembro de 1973, e teve como factor de agregação inicial
uma reivindicação salarial e de condições operacionais, para melhor fazer face ao teatro de guerra. Isto é, os Oficiais do Quadro Permanente das Forças Armadas queriam
melhores salários e mais material de guerra para fazer face à guerra nas três províncias.
Para além destas pretensões queriam que se resolvesse em favor dos Oficiais do
Quadro Permanente o problema que os opunha aos Oficiais do Quadros de
Complemento (constituído por Oficiais Milicianos oriundos do recrutamento obrigatório).
Os Oficiais do Quadro Permanente sentiam-se prejudicados por os Oficiais Milicianos, após cumprirem uma comissão de serviço no Ultramar, poderem passar ao
quadro permanente sem terem frequentado a Academia Militar.
Este movimento, que tomou o nome de Movimento das Forças Armadas (M.F.A.),
em 5 de Março de 1974, foi-se politizando, através da infiltração de elementos comunistas, e produziu um documento denominado de Programa das Forças Armadas que
enunciava aquilo que era a sua opinião sobre os caminhos que Portugal deveria percorrer.
Pretendia o Movimento das Forças Armadas, como grandes objectivos traçados no
seu Programa: 1) Renovar a classe política dirigente, 2) Descolonizar, 3) Democratizar
a vida política e 4) Desenvolver o país.
Pretendia o Movimento, acabar com o regime autocrático vigente e instaurar um
regime democrático. Foram, quase de imediato, autorizadas as actividades de partidos
políticos e os líderes dos Partido Socialista (o Dr. Mário Soares, licenciado em Letras
pela Universidade Clássica de Lisboa, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros do 1º
Governo Provisório da 3ª República e eleito Deputado à Assembleia da República para
diversas legislaturas, foi também posteriormente Primeiro Ministro por duas vezes (I e
IX Governo Constitucional) tendo depois sido eleito como o 4.º Presidente da Terceira
República, e ainda Deputado ao Parlamento Europeu) e do Partido Comunista (o Dr.
Álvaro Cunhal, licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, que foi
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Ministro sem Pasta do 1.º Governo Provisório, e eleito Deputado à Assembleia da República para diversas legislaturas), que se encontravam no exílio, regressaram a Portugal.
Instalou-se alguma confusão natural num processo dito de revolucionário, deste
tipo.
No campo económico foi elaborado pelo Major Melo Antunes um plano, apresentado e aprovado no seio do 4.º Governo Provisório, em 7 de Fevereiro de 1975 em que
se previa a nacionalização de algumas empresas consideradas estratégicas e a abertura
do país à C.E.E. Não chegou a ser implementado dados os acontecimentos do 11 de
Março.
Convém relembrar a pequena história do 11 de Março. Tinha sido lançado um
“boato”? de que estavam feitas listas de pessoas a abater, naquilo que se chamaria de
“matança da Páscoa”, entre os quais figurariam o Gen. Spínola e todos os oficiais da
sua linha. Ora já tinha havido prisões sem julgamento de várias pessoas. Em face disto
o regimento de Pára-quedistas de Tancos avançou sobre Lisboa. Mas sem resultados
por desarticulação e incompetência da sua cadeia de comando.
Na ressaca deste fracassado movimento de tropas, o Gen. Spínola saiu para Espanha, e o 3.º Governo Provisório caiu. Foi instituído o Conselho da Revolução, formado por militares dos três ramos das FA’s que tomaram o poder real.
Foi formado o 4.º Governo Provisório ainda com os mesmos partidos que já vinham
do 1.º Governo Provisório: PCP, PS e PPD, a que se juntaram independentes e militares.
A Junta de Salvação Nacional e o Conselho de Estado foram extintos passando a
haver um domínio da vida nacional por parte do MFA, através do seu Conselho
Coordenador, já claramente dominado pelos Comunistas.
No plano partidário, logo a seguir ao 25 de Abril, autorizaram-se ou fundaram-se
vários partidos, dos quais refiro apenas um brevíssimo apontamento sobre os que ainda
subsistem, com significativa representação parlamentar:
1. O Partido Comunista Português (PCP) que foi fundado em 1921, sendo à data do
25 de Abril o único partido verdadeiramente organizado, de tendência pró-soviética,
leninista-estalinista, liderado pelo Dr. Álvaro Cunhal;
2. O Partido Socialista, marxista-leninista, fundado inicialmente em 1875, extinguir-se-ia nos anos trinta, do século XX. Em 1963 funda-se a Acção DemocráticaSocial e em 1964 funda-se, em Genebra, a Acção Socialista Portuguesa, tendo esta sido
admitida, em 1972, como membro da Internacional Socialista. Em 1973, em Bona,
funda-se o Partido Socialista Português (PS), que agrupava as tendências SocialDemocrata e os Marxistas Leninistas, cujo Secretário-Geral foi o Dr. Mário Alberto
Nobre Soares;
3. O Partido Popular Democrático (PPD), social democrata, de tendência Liberal,
(hoje PSD) liderado pelo Dr. Francisco Sá Carneiro, surge em 6 de Maio de 1974;
4. O Centro Democrático Social (CDS), (hoje CDS-PP), de tendência Conservadora e Democrata–Cristã, liderado pelo Prof. Doutor Diogo Freitas do Amaral,
surge também nesse ano, no dia 19 de Julho.
As atenções gerais de quase toda a nova classe dirigente, na primeira fase, estavam
centradas no tema da descolonização. A principal preocupação, da primeira vaga de
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novos governantes e dos militares do Movimento das Forças Armadas, era responder à
questão sobre o que fazer com as Províncias Ultramarinas. A desorientação, neste primeiro momento, foi grande. A sede do poder estava fora das esferas normais.
Entretanto o general Spínola que defendia a tese federalista promulgou, apesar
dessa sua tese, uma Lei Constitucional (nº7/74 de 27 de Julho), na qual reconhecia o
direito das colónias à independência.
O general que defendia a realização de consultas democráticas às populações sobre
a matéria, de forma a que estas se pronunciassem sobre o processo, deixava cair as suas
ideias e via assim gorados os seus intentos. Vai mesmo mais longe, face ao que defendia, e toma uma nova medida de sinal contrário: Em 10 de Agosto de 1974 reconhece
oficialmente o acesso à independência da Guiné-Bissau, entregando o poder ao
PAIGC, numa cerimónia realizada em Argel no dia 26 de Agosto, tentando ainda controlar o processo de Angola e Moçambique.
Mas a tendência mais radical do MFA que defendia a descolonização imediata, e
os partidos de esquerda, PCP, PS e PSD, não o permitiram. O sinal de fraqueza tinha
sido dado.
Já na vigência do II Governo Provisório, de que era Primeiro-Ministro o Coronel
Vasco Gonçalves, o general Spínola tentou ainda obter o apoio da “maioria silenciosa”, ou seja da maioria da população, convocando uma manifestação para Lisboa que
teria lugar a 28 de Setembro de 1974. Mas a população não respondeu aos seus apelos. Em face desta situação, e vendo-se isolado, demitiu-se do cargo de Presidente da
República no dia 30 de Setembro, tendo sido nomeado pela Junta de Salvação Nacional, para o substituir, o general Francisco da Costa Gomes.
Para que não se perca “a memória” deste período da vida nacional, só entre Abril
de 1974 e Abril de 1976, data em que se realizaram as primeiras eleições gerais legislativas da 3ª República, Portugal conheceu 6 Governos Provisórios, a que correspondeu
uma duração média de 4 meses e a desordem imperou no País.
A partir dos acontecimentos de Setembro de 1974, a extrema-esquerda militar e
civil tomou conta do processo e este conheceu desenvolvimentos muito rápidos. Após a
realização de rondas de conversações, (que foram realizadas só com os movimentos
independentistas que tinham desenvolvido a luta armada contra Portugal), foram concedidas as independências a Moçambique em 25 de Junho de 1975, entregando-se o
poder à FRELIMO, e a Angola em 11 de Novembro do mesmo ano, entregando-se na
realidade, e na prática o poder ao MPLA.
Nas outras parcelas, em que não tinha havido conflito armado, foram concedidas
as independências a São Tomé e Príncipe em 26 de Novembro de 1974 e a Cabo
Verde, entregando-se, deste território, o poder ao PAIGC.
Timor foi abandonado pelas forças armadas portuguesas nas mãos da FRETILIN,
de tendência comunista. Na sequência deste abandono a Indonésia, país fortemente
anti-comunista, após vários avisos documentados às autoridades portuguesas e norte-americanas, invadiu e ocupou o território. Na sequência desta ocupação assistiu-se a
atrocidades incontáveis no território, onde subsistiam bandeiras portuguesas, durante
muitos anos, hasteadas por timorenses inconformados com a sua sorte. Em 2002 tor234
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nou-se Timor um país independente, sob os auspícios das Nações Unidas, face aos
esforços tardios mas louváveis, desenvolvidos nos últimos anos da década de 1990, pelos
governos portugueses.
De comum entre estes territórios existe o facto de que o poder foi entregue aos partidos alinhados com Moscovo, ou seja Comunistas. No cenário bipolar (Sistema

Internacional Bipolar em que se defrontavam dois blocos militares, ideológicos
e económicos, liderados do lado ocidental pelos EUA e do lado oriental pela
URSS), de então, foi o bloco Comunista liderado pela URSS quem ganhou no xadrez

das descolonizações portuguesas.
Recorde-se que Portugal recebeu, em apenas cerca de 3 meses, à volta de 800.000
pessoas provenientes do Ultramar, fugidas à guerra, entretanto instalada. Ou seja Portugal absorveu cerca de 7% de população a mais, nesse período.
O desmantelamento da estrutura do Estado português abriu o Oceano Índico e o
Oceano Atlântico Sul à expansão soviética, sem qualquer negociação de contrapartidas, sem ordem de batalha, sem assessoramento da comunidade internacional.
Fora deste cenário encontrava-se Macau. Em Macau nada aconteceu e tudo se
manteve calmo até que Portugal resolveu, por sua iniciativa, (sem qualquer pedido
nesse sentido por parte da Republica Popular da China) abrir negociações que levassem à integração deste território, em 1999, na República Popular da China.
Voltando ao período do Interregno, no campo económico, davam-se as nacionalizações da banca e seguros decididas pelo IIº Governo Provisório (PCP, PS e PPD) em
14 de Março de 1975. Este facto acarretou a nacionalização de práticamente todos os
grandes grupos económicos portugueses existentes na altura, (dos quais se destacavam
o Grupo Companhia União Fabril (CUF), o Grupo Champalimaud, o Grupo Espírito
Santo, o Grupo Vinhas, o Grupo Pinto de Magalhães e o Grupo Quina, para só referir os mais conhecidos da opinião pública), bem como de empresas mais pequenas, dado que os bancos e as companhias seguradoras detinham participações, de várias
dimensões, em empresas de vários segmentos da actividade económica.
Ou seja Portugal assistiu à destruição de praticamente todos os seus centros de
racionalidade económica, fazendo o país retroceder mais de 20 anos no campo do
desenvolvimento económico.
Praticamente, a economia portuguesa ficou, de um momento para o outro, maioritariamente nas mãos do Estado, o que teve reflexos negativos no desenvolvimento do
panorama económico português, nas décadas seguintes. Problema que ainda hoje se
faz sentir.
No que se refere à política externa as opiniões dividiam-se. Travava-se uma luta
entre várias correntes de opinião sobre o que deveria ser a política externa de Portugal.
Uma dessas correntes apresentava os países do Leste Europeu como alternativa viável
para a cooperação económica e trocas comerciais, caso os acontecimentos internos
determinassem o corte de ligações com o bloco ocidental. Esta tese era defendida pelo
Coronel Vasco Gonçalves e pelos Comunistas seus apoiantes, o qual pretendia ainda
fortalecer as teses pró-soviéticas de uma descolonização, na qual Lisboa ficaria na esfera de influência soviética, via Maputo (Lourenço Marques) e Luanda.
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Outra corrente de opinião, queria privilegiar as relações com o terceiro mundo, tese
defendida sobretudo pelo então Major Ernesto de Melo Antunes, e que consistia na
constituição de um eixo Luanda / Maputo, em que Lisboa se apoiaria.
Difusamente, diria mesmo, confusamente o MFA preconizava o alargamento e a
diversificação das relações de Portugal como o exterior sem grandes especificações do
como, com quem e de que modo.
E, evidentemente, a linha dos que queriam um alinhamento total de Portugal com
o bloco ocidental, embora não necessariamente significando, com essa posição, uma
entrada na CEE.
Basta ler a imprensa do período entre 1974 e 1976 para se perceber as opções, hesitações e clivagens existentes, face a uma eventual entrada de Portugal na CEE, mesmo
entre as pessoas que defendiam a manutenção de Portugal no bloco ocidental.
Na realidade, nos Programas elaborados a seguir à revolução pelos diversos partidos, (PS, PPD e CDS), a CEE é um tema tratado por todos eles mas nenhum defendeu claramente a adesão de Portugal às Comunidades.
O PCP por razões ideológicas, sempre se opôs a essa eventualidade. Nas restantes
forças defendia-se sobretudo que Portugal deveria requerer o estatuto de associação
antes da eventualidade de pedir a adesão.
No plano partidário, logo a seguir ao 25 de Abril, autorizaram-se ou fundaram-se
vários partidos, dos quais refiro apenas um brevíssimo apontamento sobre os que ainda
subsistem, com significativa representação parlamentar:
1. O Partido Comunista Português (PCP) que foi fundado em 1921, sendo à data
do 25 de Abril o único partido verdadeiramente organizado, de tendência prósoviética, leninista-estalinista, liderado pelo Dr. Álvaro Cunhal;
2. O Partido Socialista, marxista-leninista, fundado inicialmente em 1875, extinguir-se-ia nos anos trinta, do século XX. Em 1963 funda-se a Acção Democrática-Social e em 1964 funda-se, em Genebra, a Acção Socialista Portuguesa,
tendo esta sido admitida, em 1972, como membro da Internacional Socialista.
Em 1973, em Bona, funda-se o Partido Socialista Português (PS), que agrupava as tendências Social-Democrata e os Marxistas Leninistas, cujo SecretárioGeral foi o Dr. Mário Alberto Nobre Soares;
3. O Partido Popular Democrático (PPD), social democrata, de tendência Liberal,
(hoje PSD) liderado pelo Dr. Francisco Sá Carneiro, surge em 6 de Maio de 1974
4. e o Centro Democrático Social (CDS), (hoje CDS-PP), de tendência Conservadora e Democrata–Cristã, liderado pelo Prof. Doutor Diogo Freitas do
Amaral, surge também nesse ano, no dia 19 de Julho.
As atenções gerais de quase toda a nova classe dirigente, na primeira fase, estavam
centradas no tema da descolonização. A principal preocupação, da primeira vaga de
novos governantes e dos militares do Movimento das Forças Armadas, era responder à
questão sobre o que fazer com as Províncias Ultramarinas. A desorientação, neste primeiro momento, foi grande. A sede do poder estava fora das esferas normais.
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Entretanto o general Spínola que defendia a tese federalista promulgou, apesar
dessa sua tese, uma Lei Constitucional (nº7/74 de 27 de Julho), na qual reconhecia o
direito das colónias à independência.
O general que defendia a realização de consultas democráticas às populações sobre
a matéria, de forma a que estas se pronunciassem sobre o processo, deixava cair as suas
ideias e via assim gorados os seus intentos. Vai mesmo mais longe, face ao que defendia, e toma uma nova medida de sinal contrário: Em 10 de Agosto de 1974 reconhece
oficialmente o acesso à independência da Guiné-Bissau, entregando o poder ao
P.A.I.G.C., numa cerimónia realizada em Argel no dia 26 de Agosto, tentando ainda
controlar o processo de Angola e Moçambique.
Mas a tendência mais radical do MFA que defendia a descolonização imediata, e
os partidos de esquerda, PCP, PS e PSD, não o permitiram. O sinal de fraqueza tinha
sido dado.
Já na vigência do II Governo Provisório, de que era Primeiro-Ministro o Coronel
Vasco Gonçalves, o general Spínola tentou ainda obter o apoio da “maioria silenciosa”, ou seja da maioria da população, convocando uma manifestação para Lisboa que
teria lugar a 28 de Setembro de 1974. Mas a população não respondeu aos seus apelos. Em face desta situação, e vendo-se isolado, demitiu-se do cargo de Presidente da
República no dia 30 de Setembro, tendo sido nomeado pela Junta de Salvação
Nacional, para o substituir, o general Francisco da Costa Gomes.
Para que não se perca “a memória” deste período da vida nacional, só entre Abril
de 1974 e Abril de 1976, data em que se realizaram as primeiras eleições gerais legislativas da 3ª República, Portugal conheceu 6 Governos Provisórios, a que correspondeu
uma duração média de 4 meses e a desordem imperou no País.
A partir dos acontecimentos de Setembro de 1974, a extrema-esquerda militar e
civil tomou conta do processo e este conheceu desenvolvimentos muito rápidos. Após a
realização de rondas de conversações, (que foram realizadas só com os movimentos
independentistas que tinham desenvolvido a luta armada contra Portugal), foram concedidas as independências a Moçambique em 25 de Junho de 1975, entregando-se o
poder à FRELIMO, e a Angola em 11 de Novembro do mesmo ano, entregando-se na
realidade, e na prática o poder ao MPLA.
Nas outras parcelas, em que não tinha havido conflito armado, foram concedidas
as independências a São Tomé e Príncipe em 26 de Novembro de 1974 e a Cabo
Verde, entregando-se, deste território, o poder ao PAIGC.
Timor foi abandonado pelas forças armadas portuguesas nas mãos da FRETILIN,
de tendência comunista. Na sequência deste abandono a Indonésia, país fortemente
anti-comunista, após vários avisos documentados ás autoridades portuguesas e norteamericanas, invadiu e ocupou o território. Na sequência desta ocupação assistiu-se a
atrocidades incontáveis no território, onde subsistiam bandeiras portuguesas, durante
muitos anos, hasteadas por timorenses inconformados com a sua sorte. Em 2002 tornou-se Timor um país independente, sob os auspícios das Nações Unidas, face aos
esforços tardios mas louváveis, desenvolvidos nos últimos anos da década de 1990, pelos
governos portugueses.
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das descolonizações portuguesas.
Recorde-se que Portugal recebeu, em apenas cerca de 3 meses, à volta de 800.000
pessoas provenientes do Ultramar, fugidas à guerra, entretanto instalada. Ou seja
Portugal absorveu cerca de 7% de população a mais, nesse período.
O desmantelamento da estrutura do Estado português abriu o Oceano Índico e o
Oceano Atlântico Sul à expansão soviética, sem qualquer negociação de contrapartidas, sem ordem de batalha, sem assessoramento da comunidade internacional.
Fora deste cenário encontrava-se Macau. Em Macau nada aconteceu e tudo se
manteve calmo até que Portugal resolveu, por sua iniciativa, (sem qualquer pedido
nesse sentido por parte da Republica Popular da China) abrir negociações que levassem à integração deste território, em 1999, na República Popular da China.
Voltando ao período do Interregno, no campo económico, davam-se as nacionalizações da banca e seguros decididas pelo IIº Governo Provisório (PCP, PS e PPD) em
14 de Março de 1975. Este facto acarretou a nacionalização de práticamente todos os
grandes grupos económicos portugueses existentes na altura, (dos quais se destacavam
o Grupo Companhia União Fabril (CUF), o Grupo Champalimaud, o Grupo Espírito
Santo, o Grupo Vinhas, o Grupo Pinto de Magalhães e o Grupo Quina, para só referir os mais conhecidos da opinião pública), bem como de empresas mais pequenas,
dado que os bancos e as companhias seguradoras detinham participações, de várias
dimensões, em empresas de vários segmentos da actividade económica.
Ou seja Portugal assistiu à destruição de práticamente todos os seus Centros de
Racionalidade Económica, fazendo o País retroceder mais de 20 anos no campo do
desenvolvimento económico.
Práticamente, a economia portuguesa ficou, de um momento para o outro, maioritáriamente nas mãos do Estado, o que teve reflexos negativos no desenvolvimento do
panorama económico português, nas décadas seguintes. Problema que ainda hoje se faz sentir.
No que se refere à política externa as opiniões dividiam-se. Travava-se uma luta
entre várias correntes de opinião sobre o que deveria ser a política externa de Portugal.
Uma dessas correntes apresentava os países do Leste Europeu como alternativa viável
para a cooperação económica e trocas comerciais, caso os acontecimentos internos
determinassem o corte de ligações com o bloco ocidental.
Esta tese era defendida pelo Coronel Vasco Gonçalves e pelos Comunistas seus
apoiantes, o qual pretendia ainda fortalecer as teses pró-soviéticas de uma descolonização, na qual Lisboa ficaria na esfera de influência soviética, via Maputo (Lourenço
Marques) e Luanda.
Outra corrente de opinião, queria privilegiar as relações com o Terceiro Mundo,
tese defendida sobretudo pelo então Major Ernesto de Melo Antunes, e que consistia
na constituição de um eixo Luanda / Maputo, em que Lisboa se apoiaria.
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Difusamente, diria mesmo, confusamente o MFA preconizava o alargamento e a
diversificação das relações de Portugal como o exterior sem grandes especificações do
como, com quem e de que modo.
E, evidentemente, a linha dos que queriam um alinhamento total de Portugal com
o bloco ocidental, embora não necessariamente significando, com essa posição, uma
entrada na CEE.
Basta ler a imprensa do período entre 1974 e 1976 para se perceber as opções, hesitações e clivagens existentes, face a uma eventual entrada de Portugal na CEE, mesmo
entre as pessoas que defendiam a manutenção de Portugal no bloco ocidental.
Na realidade, nos Programas elaborados a seguir à revolução pelos diversos partidos, (PS, PPD e CDS), a CEE é um tema tratado por todos eles mas nenhum defendeu claramente a adesão de Portugal às Comunidades.
O PCP por razões ideológicas, sempre se opôs a essa eventualidade.
Nas restantes forças defendia-se sobretudo que Portugal deveria requerer o estatuto
de associação antes da eventualidade de pedir a adesão.

Um rumo diferente da Política Externa Portuguesa
Na vigência do 1.º Governo Constitucional do Dr. Mário Soares, que tomou posse
em 23 de Julho de 1976, foi introduzida a formulação de que se deveria fazer uma
opção continental. Isto levaria à integração do país no modelo da Comunidade
Económica Europeia. Essa opção baseou-se nos pressupostos de que: 1) haveria lugar
a um novo alargamento da CEE, 2) a Espanha iria também pedir a adesão à CEE e à
NATO, 3) o pressuposto de uma aproximação dos PALOP (Países de Língua Oficial
Portuguesa) à Convenção de Lomé (convenção assinada em 28 de Fevereiro de 1975
que associava os países ACP (África, Caraíbas e Pacífico) à CEE).
Se todos estes pressupostos se viessem a verificar, Portugal ficaria numa posição
internacional frágil, sem qualquer influência, quer face ao bloco da CEE, quer face ao
ex-ultramar. Por outro lado queriam-se garantir os mercados externos para os produtos portugueses, nomeadamente para os têxteis e por isso era interessante, e necessário,
que Portugal integrasse um bloco económico tecnologicamente evoluído.
Portugal tinha ainda que gerir a relação com a Espanha. Foi julgado que o melhor
enquadramento para o fazer, seria dentro de um espaço alargado de aliança económica e política entre Estados Soberanos – a CEE. Por fim pretendia-se redefinir o papel
de Portugal no Mundo e garantir a defesa dos interesses permanentes de Portugal no
período post-império.
O primeiro passo a ser dado foi o pedido de entrada no Conselho da Europa, apresentado pelo governo, que acabou por ter lugar em 22 de Setembro. Simultaneamente
foi renegociado o Acordo com a Comunidade Económica Europeia, (celebrado em
1972), ao abrigo da cláusula evolutiva, constante do mesmo, face às necessidades prementes que Portugal tinha em matéria de empréstimos financeiros que suportassem a
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solvabilidade do Estado, bastante depauperado pelos acontecimentos verificados a partir do 11 de Março de 1975.
Após essa renegociação, foi assinado em Bruxelas, no dia 20 de Setembro de 1976
um Protocolo Adicional Portugal/CEE. O Ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou, na altura, a intenção de solicitar o pedido de adesão, aquando da assinatura do
Protocolo Financeiro de apoio. Finalmente, o pedido formal de Adesão à Comunidade
Económica Europeia foi apresentado em 28 de Março de 1977, tendo o Conselho respondido afirmativamente ao pedido, em 6 de Junho de 1978, após o parecer positivo
da Comissão de 19 de Maio, desse ano.
Entretanto o Dr. Mário Soares percorreu as capitais europeias numa acção de
diplomacia directa destinada a, por um lado, sondar da disponibilidade dos governos
dos nove da CEE em aceitarem o nosso pedido de adesão e, por outro lado, solicitar o
apoio destes para o pedido apresentado. Esforços que foram bem sucedidos. O que significava seguir o exemplo da maioria dos nossos parceiros da EFTA que tinham, ou
estavam em vias de o fazer, adoptado este modelo, o da CEE, em detrimento do modelo EFTA.
Por outro lado Portugal já não tinha o Ultramar, e uma das suas linhas anteriores
de modelo de relações externas, a vertente africana e atlântica, tinha-se alterado significativamente. Ainda a considerar que a nossa relação preferencial com o Reino Unido,
no plano bilateral, continuava de pé mas com um novo enquadramento. Por tudo isto,
e neste sentido, dá-se uma viragem da política externa portuguesa. Esta viragem conduziria a que fosse atribuído um maior peso à opção continental, face às outras anteriores opções.

As negociações e o acordo de adesão (1978-1986)
As negociações para a adesão efectiva de Portugal às Comunidades iniciaram-se em
17 de Outubro de 1978, no Luxemburgo, tendo terminado oficialmente no dia 29 de
Março de 1985. Culminaram com a cerimónia de assinatura do Tratado de Adesão de
Portugal, realizada nos Claustros do Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, a 12 de Junho
de 1985, sendo o Tratado ratificado na Assembleia da República em 10 de Julho desse
ano, com os votos favoráveis do PS, PSD, CDS, ASDI e UEDS e com os votos contra
do PCP e dos Verdes. O MDP resolveu não estar presente na sessão.
Pela parte portuguesa estava o Dr. Mário Soares, então como Primeiro Ministro do
IX Governo Constitucional, o então Ministro dos Negócios Estrangeiros Dr. Jaime
Gama, o Prof. Doutor Ernâni Lopes encarregado da condução política das negociações e o Dr. Rui Machete.
As negociações, como já atrás se disse, começaram em 17 de Outubro de 1978 e
prosseguiram ao longo de um largo período de tempo. Atravessaram oito anos de negociações, nove governos constitucionais tendo, no entanto, o processo de adesão sido
conduzido sem alterações, no que dizia respeito à matriz do posicionamento de
Portugal, apenas sendo introduzidas alterações nas tácticas negociais.
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Era o culminar de um processo que vinha desde o pós-guerra e que se inseriu “num
esforço de aproximação à Europa Livre e Democrática que vinha sendo feito”. Com
efeito, e de facto, a adesão não representa um corte radical da política externa portuguesa, dado que Portugal participou desde a primeira hora nos movimentos de integração europeia que se vieram a desenvolver na segunda metade do séc. XX, visando
o reforço da cooperação entre os Estados da região. E nessa perspectiva Portugal foi
membro fundador de duas organizações: a OECE, em 1948 (a que sucedeu a OCDE
em 1960) e a EFTA, em 1959.
O nosso país participou activamente no programa de liberalização das trocas
comerciais internacionais levada a cabo na primeira daquelas organizações, e das trocas europeias no seio da segunda, tendo sido até um dos países membros que atingiu
maior grau de liberalização das trocas comerciais (em 1965, cerca de 94% do comércio externo português encontrava-se liberalizado).
Na mesma linha de orientação Portugal aderiu igualmente ao Acordo que criou a
União Europeia de Pagamentos (U.E.P.)”. A própria EFTA declarava no preâmbulo
da Convenção de Estocolmo que seria “um instrumento de aproximação com o
Mercado Comum em ordem à constituição de um Mercado Único alargado a toda a
Europa Ocidental”.
Portugal, com a opção que decidiu tomar de aderir à CEE, tinha como objectivos:
(1) no imediato, (a) a estabilização e consolidação da democracia, e (b) estar activamente num enquadramento político multilateral de importância crescente. (2) A médio
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prazo Portugal pretendia a (a) melhoria das condições de vida dos portugueses, (b) assegurar um desenvolvimento económico e social de tipo europeu ocidental e (c) garantir,
no seio das Comunidades, a sua independência face à Espanha. Iniciadas as negociações, Portugal teve de respeitar todo o “acquis communautaire”, ou acervo comunitário.
Um parêntesis para referir que o acervo comunitário é hoje constituído por todo o
Direito Comunitário Originário – os Tratados Institutivos (Paris e Roma) e os de
Revisão (Acto Único, Maastricht, Amesterdão, Nice, Convenções de Roma de 1959
(fusão dos órgãos comunitários) e de Bruxelas de 1965 (fusão Comissão/Conselho), e os
Tratados de Adesão., bem como pelo Direito Comunitário Derivado (Regulamentos e
Directivas).
Nas negociações vários temas foram analisados à luz desse princípio, nomeadamente no que se referia à União Aduaneira, o que implicou que Portugal tivesse que
eliminar os obstáculos, (direitos aduaneiros), ao comércio entre si e os países da comunidade e tivesse que adoptar a Pauta Aduaneira Comum.
Portugal negociou um período transitório de 7 anos, (1986 a 1993), no que se refere aos direitos a aplicar pelos outros países, a partir do dia 1 de Janeiro de 1985.
Portugal obteve, assim, um período de excepção destinado a adaptar a sua economia e
estes novos factores.
Teria que eliminar as restrições quantitativas à importação de bens provenientes das
comunidades, e as medidas de efeito equivalente, excepto no sector automóvel, para o
qual podia mantê-las até 1987.
No campo das Relações Externas, Portugal teria de adoptar “o acquis” em matéria
de acordos multilaterais negociados no âmbito do G.A.T.T., incluíndo os dos domínios
das disciplinas não pautais, nomeadamente a liberalização das exportações e os regulamentos comunitários em matéria de defesa contra as práticas de “dumping”, prémios
ou subsídios à exportação.
Portugal ficou, também, obrigado a denunciar a Convenção de Estocolmo no
prazo de 7 anos. Teria que, no âmbito da Comunidade do Carvão e do Aço, adoptar
o princípio da livre circulação de mercadorias.
Nos capitais, Portugal teve até 1992 a possibilidade de manter os seus movimentos
sujeitos às autorizações prévias do Estado português, nomeadamente em termos de
investimentos directos a efectuar, por residentes de Portugal, noutros Estados-Membros
(art.º 224º), bem como sobre os investimentos imobiliários (art.º 227º) desde que não
relacionados com a emigração, no âmbito da Livre Circulação de Trabalhadores.
No âmbito do Livre Estabelecimento e da Livre Prestação de Serviços foram negociados os assuntos referentes ao investimento directo em Instituições de Crédito, que
levaram a que ficava excluída, de forma permanente, a possibilidade de investimento
directo a efectuar em Portugal, por entidades não residentes, nas Caixas Económicas
existentes à data da adesão, desde que estas não revestissem a forma de Sociedades
Anónimas. As Caixas de Crédito Agrícola Mútuo poderiam ser isentas de determinadas condições se estivessem, num prazo de sete anos, filiadas num organismo central
de controle. O dossiê relativo à Caixa Geral dos Depósitos e ao Crédito Predial
Português ficaria para discussão, sete anos após a data de adesão de Portugal.
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A delegação portuguesa de negociadores teve que negociar ainda vários temas, tais
como os referentes à Política Regional e Auxílios de Estado, Transportes, Energia
Atómica, Ambiente e Defesa do Consumidor, Aproximação da Legislação, eliminação
dos entraves técnicos às trocas, o dossier dos Produtos Agrícolas Transformados ou dos
seus produtos de primeira transformação, a Agricultura de que se ocupam os art.º 233º
a 345, a Pesca – (art.º 346º a 363º), e os Assuntos Sociais; Foram também discutidas as
questões Institucionais e as questões orçamentais, sobre os recursos financeiros da
Comunidade.
No capítulo das questões Económicas e Financeiras foram discutidas ajudas de préadesão, a participação de Portugal nos mecanismos de crédito, a inclusão de Portugal
no E.C.U., prevista para 1989, questões de fiscalidade e a participação portuguesa no
Banco Europeu de Investimentos.
Nestas matérias Portugal teve que adaptar a sua legislação interna, quer face ao
Tratado de Roma, quer face às normas que visavam um tratamento não discriminatório dos produtos transaccionados, os quais diziam sobretudo respeito ao IVA, às franquias fiscais a favor de particulares, ao imposto sobre o tabaco, aos impostos indirectos
sobre capitais e à assistência mútua em matéria de fraude e evasão fiscal.
Por outro lado Portugal obrigou-se a subscrever o capital de 145 MECU’S, correspondente à proporção do PIB do país em relação ao PIB da comunidade e a nomear
um representante para o Conselho de Governadores e um para o Conselho de
Administração do Banco.
Foram jornadas de trabalho intensas, longas e complexas, dada a vastidão dos
temas a negociar e os interesses em presença, em que, mais uma vez, representantes do
país foram chamados a desempenhar um papel complicado de negociação.
Desta equipa fizeram parte, além do Prof. Doutor Ernâni Lopes, o Dr. António
Martha e o Dr. Pedro Pires de Miranda, na qualidade de Presidentes da Comissão
para a Integração Europeia, o Dr. Eurico Cabral da Fonseca, Director Geral do
Secret. Integ. Europeia, o Dr. José Amaral, Chefe de Gabinete do M.F.P. e uma vasta
equipa operacional em Bruxelas, da Missão de Portugal junto das Comunidades,
Doutores Luís Roma de Albuquerque, Manuel Barreiros, Marcelo Mathias, João de
Vallera, Aires Correia, Pedro Álvares, Manuel Areias, Gomes de Almeida, Orlando
Veiga, José de Matos Torres, Amilcar Theias e Luís Amaro.
A primeira tarefa desta equipa foi a de proceder ao levantamento das questões.
Depois hierarquizá-las em termos de importância para o país. Em seguida formular a
posição negocial, por dossier, e as tácticas de negociação respectivas e por fim proceder
às negociações propriamente ditas e às análises de cada resultado obtido, introduzindo, ou não, as correcções necessárias.
Portugal tinha sofrido profundas alterações no seu enquadramento externo resultantes da descolonização e da democratização e buscou uma resposta estratégica face
às novas realidades geopolíticas.
E essa estratégia teve por base a adesão, como resposta de Portugal, enquanto
“Centro de Decisão”, às alterações do seu enquadramento de referência, designadamente no que respeita ao quadro internacional das décadas de 1960 e princípios da de
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1970 e a necessidade de obstar a eventuais efeitos da instabilidade que se vivia no país,
de forma a não prejudicar as negociações em Bruxelas.
Neste período de 1974 a 1985 a Economia portuguesa mostrava os seguintes indicadores, de evolução, face aos períodos imediatamente anterior e posterior:

Na mesma altura os indicadores Europeus médios, correspondentes, eram os
seguintes: (consideraram-se os 15 países que compõem a CE em 2004 – até 4 de Maio)

Foi um período complicado para a vida económica do país, pelas razões já conhecidas e descritas neste documento, mas do qual se recuperou algo, no período pós-adesão às Comunidades. Não tivesse este período, 1974/1985, significado um retrocesso e
o País poderia estar noutra situação muito mais favorável.
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O alargamento a sul.
A ligação do processo português e do espanhol
O alargamento a Sul, da então CEE, foi motivado por razões políticas e estratégicas. A CEE pretendia adquirir dimensão territorial e humana de forma a poder vir a
ter um papel relevante no Sistema Internacional, quer no continente europeu quer no
resto do mundo. No que se refere a Portugal a CEE pretendia estabilizar a forma
democrática de organização do Estado e, como já se disse, reforçar-se para melhor
poder jogar o “power politcs” a nível internacional.
Portugal, apresentou o seu pedido de adesão em 28 de Março de 1977, tendo a
Espanha apresentado idêntico pedido em 28 de Julho de 1977 do mesmo ano.
A Espanha tinha feito o seu processo de transição de uma ditadura militar para a
democracia, nos anos de 1976 e 1977, aprendendo com os erros cometidos em Portugal. O processo foi conduzido pelo seu Rei Juan Carlos de Bourbon e pelo PrimeiroMinistro Adolfo Suarez que colheram muito dos ensinamentos que o processo português lhes tinha fornecido, para não cometer os mesmos erros, sobretudo no campo económico, não só não intervindo como reforçando os grupos económicos nacionais.
Os então nove membros da CEE, (em 1974 e nos anos a seguir), foram confrontados pelo golpe de Estado português e com a transição espanhola. Dadas as vicissitudes
dos processos, naquela altura, a zona da Península Ibérica representava a existência de
dois focos de instabilidade real e latente no canto Sudoeste da Europa. Instabilidade
política, económica e social. E esse quadro colocava, adicionalmente, um problema de
segurança à comunidade.
Naquela altura era uma possibilidade a ascensão dos Partidos Comunistas ao poder,
em Portugal e em Espanha, o que a acontecer significaria um cerco a Sudoeste e a
Leste, da Europa Ocidental, no significado político e estratégico de então. Se essa situação acontecesse nos dois países criava-se uma situação muito complicada que não se
sabia se, e como, o mundo ocidental resolveria, ou se seria mesmo capaz de resolver.
Face a este quadro, os nove adoptaram o objectivo de tentar estabilizar as democracias
nascentes. E, assim, passaram a envidar esforços no sentido de apoiar o desenvolvimento económico português por forma a retirar poder aos comunistas e adoptaram a
atitude de receber no seu seio Portugal e Espanha, como forma de afastarem a ameaça existente. O mesmo se passou, na prática, com a Grécia que tinha saído do «regime
dos coronéis». Sob o ponto de vista económico a adesão era vista, pelos nove, na dupla
qualidade de ameaça e oportunidade. Em 1985 a CEE era já o principal cliente e fornecedor de Espanha e de Portugal. Os países da Comunidade, sendo mais clientes que
fornecedores, esperavam com interesse a adesão dos dois países na expectativa que a
livre troca intracomunitária permitisse um reequilibro dos fluxos.
No campo dos produtos agrícolas o regime de preferência comunitária abria perspectivas prometedoras aos exportadores dos nove, nomeadamente nos cereais, produtos lácteos e nas carnes bovina e porcina. No mercado de capitais Portugal e Espanha
eram importadores.
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Mas a adesão provocava, também, receios por parte dos nove Estados. A crise que
afectou estes países na década de 1980 fez com que estes ficassem mais atentos aos riscos de um novo alargamento e tivessem querido resolver alguns assuntos económicos
das comunidades nomeadamente através do aumento do nível do IVA – Fontainebleau
Junho 1984 – o acordo sobre o vinho – Dublin, Dezembro de 1984.
Ao nível institucional estabeleceu-se um acordo para alargar o número de decisões que
pudessem ser tomadas por maioria qualificada – Luxemburgo – Dezembro de 1985.
A competitividade, pelo preço, dos dois países notava-se mais nos Aços comuns, na
construção naval, nos têxteis no calçado e nas frutas e legumes. Por outro lado os trabalhadores do Norte da Europa sentiam-se ameaçados pelos baixos salários praticados
nos dois pretendentes à adesão, sobretudo nos sectores, têxtil, calçado e couros onde os
salários dos espanhóis eram inferiores em cerca de 20 a 35%, embora a produtividade
fosse menos 40%, face à da média dos países da Comunidade.
Os Tratados de Adesão, em termos gerais, previam um período transitório de sete
anos para a União Aduaneira e a plena aplicação das regras da Comunidade. Foi de
dez anos para os sectores mais sensíveis.
De seguida referem-se os principais pontos acordados pela Comunidade
Económica Europeia com os dois países:
- Instituições - na comunidade o número de votos no Conselho de ministros passou
de 63 a 76, sendo 8 para a Espanha e 5 para Portugal. E a maioria qualificada, até aí
de 45 votos, passou para 54. A Comissão passou a integrar um Comissário português
e dois espanhóis; o Parlamento Europeu recebeu 60 deputados espanhóis e 24 portugueses e o Comité Económico e Social teve mais 21 espanhóis e 12 portugueses.
- União Aduaneira e Industrial – supressão imediata de restrições quantitativas com
8 anos de carência para os direitos aduaneiros. Aplicação do IVA desde 1.1.1986,
(1.1.1989 para Portugal) e das regras de concorrência.
- Pesca – dada a dimensão da frota espanhola (2/3 da frota dos dez e terceira mundial) as negociações foram difíceis.
Para a zona das 12 milhas o Tratado previa o acesso recíproco sobre a base de direitos históricos existentes. Para a zona das 12 às 200 milhas o acordo previa um período
de transição de dez anos em que os navios espanhóis continuariam a ter de pedir autorização e ficariam sujeitos a quotas de pesca. Como contrapartida a comunidade
financiaria a reestruturação da frota. Em relação a Portugal, o acordo proibia reciprocamente o acesso à zona das 12 milhas e regulamentava a das 12-200 milhas. Foi estabelecido um período de dez anos para que os países da Comunidade abrissem os seus
mercados às sardinhas portuguesas, frescas ou de conserva.
- Agricultura – Os Tratados de Adesão têm cláusulas diferentes para os dois países.
Para a Espanha o regime geral previa sete anos para a eliminação progressiva dos direitos intracomunitários, para a aplicação da preferência comunitária.
Para os produtos mais sensíveis foram estabelecidos dez anos e a possibilidade de
uma cláusula de salvaguarda. Neste caso, se houvesse ultrapassagem dos níveis indicativos sobre as exportações espanholas de vinho, frutas e legumes e no campo das importações sobre a carne bovina, o trigo mole e os produtos lácteos. Para Portugal distin246
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guiam-se duas classes de produtos: para 15% da produção (frutas e legumes transformados, gorduras vegetais e açúcar), o período de transição era de sete anos, sendo de dez
anos para o azeite. Para 85% da produção, (cereais, produtos lácteos, carnes, frutas e legumes frescos e vinho), a supressão dos direitos intracomunitários teria, para ser posta em prática, um prazo de oito anos para a CEE e de dez anos para Portugal; ficava prevista a
manutenção do sistema nacional durante cinco anos, seguida de aplicação progressiva dos
mecanismos da PAC no decurso de um período de mais cinco anos. Durante estes dez
anos o FEOGA-O (Feoga de Orientação) daria uma ajuda de 700 milhões de Ecus.
- Trabalho – os trabalhadores de Portugal e Espanha ficariam submetidos à autorização prévia de emigração durante um período de sete anos, excepto no Luxemburgo
para o qual o prazo seria de dez anos.
- Sistema Monetário Europeu – a Peseta entrou na composição do ECU e no mecanismo da “serpente monetária” em 19 de Junho de 1989 com uma margem de flutuação de ± 6%. O Escudo entrou no ECU em 21 de Setembro de 1989 e na “serpente
monetária” em 6 de Abril de 1992 igualmente com uma margem de ± 6%.
- Orçamento Comunitário – durante sete anos, a Espanha seria neutra em matéria
orçamental ou seja, não seria contribuinte líquida. Os dez reembolsariam uma parte
da sua contribuição de IVA. Portugal seria beneficiário líquido durante os sete anos de
transição.
- O aumento das despesas do FEOGA (Fundo Europeu de Orientação e Garantia
Agrícola), do FEDER (Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional) e do FSE
(Fundo Social Europeu) fizeram aumentar as necessidades de recursos financeiros da
comunidade. Em Fontainebleau (1984) os dez já tinham previsto recolher 1,4% do IVA
para o orçamento comunitário, com a possibilidade de ir até aos 1,6% dois anos mais
tarde. No entanto, o Conselho de Bruxelas de Fevereiro de 1988 decidiu manter o nível
nos 1,4%. Decidiu, igualmente, criar um quarto recurso calculado a partir do PNB de
cada país e da sua taxa de crescimento.
A CEE, com a entrada de Portugal e da Espanha, aumentou em tamanho: mais
cerca de 600.000 Km2 de território e em população adquiriu mais 49 milhões de habitantes, (+17%). Reforçou o seu lugar de líder mundial do comércio. Mas o PIB comunitário subiu apenas 8,3% com a entrada dos dois países e o PIB per capita médio baixou 7,7%. O número de desempregados aumentou em 30%.
A entrada dos dois países foi seguida pela entrada em vigor do Acto Único Europeu
em 1987 que lançou o programa do Mercado Único. Este teve como objectivos: (1) a
eliminação das barreiras não tarifárias – particularmente as barreiras técnicas, administrativas e fiscais – (2) a instauração prática das liberdades de circulação de bens, pessoas e capitais, de que resultou a eliminação das fronteiras para o comércio de mercadorias com o pagamento do IVA com base nas empresas.
Este programa estabeleceu ainda a adopção de regras não discriminatórias em função da nacionalidade, ou outras, entre os agentes económicos, potenciais concorrentes
aos concursos públicos para fornecimentos a entidades específicas, bem como a liberalização da actividade bancária e de seguros e ainda a liberalização total dos movimentos de capitais.
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Em termos financeiros podem identificar-se 5 períodos posteriores ao 25 de Abril
de 1974.
O primeiro que corresponde ao processo de transição política e social para a democracia, que se situa entre 1974 e 1979; o segundo que corresponde ao processo de estabilização económico-financeira – 1978-1979 e 1983-1984, com respostas tardias aos
choques de petróleo; um stop and go da economia portuguesa, a utilização das técnicas clássicas de regulação conjuntural (políticas monetária, orçamental e cambial e de
rendimentos e preços), programas de estabilização tardios – e portanto mais onerosos
em termos políticos, – criação do Conselho para a Concertação Social; o terceiro, o
processo de adesão às Comunidades – 1986 (1977-1985) que corresponde à consolidação do processo democrático, à alteração de mecanismo internos de carácter económico, o binómio integração/desenvolvimento, favorecido pelos mecanismos de transferência dos fundos estruturais comunitários; o quarto, a internacionalização da economia – 1986..., embora a nossa economia tenha sido sempre uma economia aberta.
Por via da adesão às Comunidades esse grau de abertura amplia-se, entre outras
coisas, pela liberalização dos movimentos capitais, pelo facto de o Estado passar a funcionar numa lógica europeia e ter de progressivamente assumir um papel mais de regulador que de interveniente ou organizador. Dá-se também a passagem para um sistema económico internacional onde existe um quadro de concorrência acrescida, face ao
passado recente, o que acarretou a necessidade dos agentes económicos da oferta racionalizarem a sua gestão, comprimindo custos e adoptando, em alguns casos, uma estratégia de desenvolvimento baseada em factores de qualidade e de inovação.
A adesão de Portugal às Comunidades significou, em termos políticos, a integração
num espaço político de democracia, num espaço económico onde vigora a economia
de mercado, e num espaço social de uma sociedade aberta e pluralista. A integração
foi importante e ajudou a estabilizar o processo de transição português e consequente
solidificação do regime democrático, tendo Portugal respondido aos desafios que se
colocavam no campo económico, reestruturando de forma estrutural a sua economia
de forma a poder responder aos desafios colocados face à concorrência acrescida, uma
vez que perdeu a possibilidade de proteger os mercados.
Por outro lado nos anos 1980 começaram a ser atribuídas as indemnizações devidas pelas nacionalizações ocorridas a partir de Março de 1975, tanto aos proprietários
das empresas como aos donos das terras abrangidas pela “reforma agrária”.
Todas estas medidas eram necessárias para tentar recuperar a confiança dos investidores, de forma a que estes tornassem a fazer os investimentos que propiciassem um
clima de crescimento económico e de bem-estar. Para além de tudo o mais estas medidas responderam a uma exigência feita pela própria Comunidade Europeia sobre estes
temas. Também por essa altura, começou o programa de reprivatizações das empresas, estabelecido como quadro autónomo face às indemnizações devidas. A partir de
1986/1987 deu-se um surto de investimentos em infra-estruturas, sobretudo na área das
comunicações, transportes (auto-estradas, melhoria de aeroportos e dos caminhos-deferro) e telecomunicações apoiado pelo fluxo dos fundos comunitários de apoio, con248
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cedidos pelas Comunidades ao nosso país. Também a indústria e a agricultura passaram a receber apoios de programas específicos da Comunidade Europeia.
Os anos entre 1986 e 1992 foram de rápido crescimento económico, num contexto
favorável, seguido de um período de turbulência a partir de 1992. O primeiro impacto
significativo da adesão de Portugal incidiu sobre o grau de abertura da economia portuguesa que subiu de 29% em 1985 para 44% em 1991. Isto provocou um efeito positivo sobre o bem-estar das populações através de um maior acesso dos consumidores a
uma maior variedade de produtos. O intervalo de convergência em relação à CEE
reduziu-se de cerca de 20 pontos percentuais entre 1984 e 1998.
Do ponto de vista da tecnologia houve uma substancial transferência de tecnologias
sob a forma de conhecimentos, equipamentos, técnicas e métodos de gestão derivados
de um mais estreito, frequente e mais fácil contacto entre os técnicos portugueses e
estrangeiros, dos países mais desenvolvidos.
Do ponto de vista educativo alargou-se a escolaridade obrigatória de seis para nove
anos, aplicadas às faixas etárias entre os 6 e os 15 anos, tendo-se a taxa de escolarização, no 3º ciclo, expandido de 64%, em 1985/86, para 85% em 1994/1995, enquanto
que no secundário a taxa crescia de 36 para 58%.
Na agricultura embora o número de explorações, entre 1986 e 1996 tenha caído
cerca de um terço, houve um aumento de 16% da produção agrícola tendo grande
parte da expansão sido devida à introdução de novas unidades pecuárias.
No campo da produtividade verificou-se um crescimento de 22 pontos percentuais
entre 1985 e 1991.
No campo das exportações o peso dos países comunitários subiu de 58% em 1985
para 81% em 1995, com a consequente queda de importância relativa dos outros destinos tradicionais das nossas exportações.
Em termos do crescimento económico verificado, tiveram um grande impacto as
transferências da CE para o nosso país, embora tenham representado, entre 1986 e
1992, apenas 1,4% do PIB, recebendo Portugal menos do que a Grécia e do que a
Irlanda. Portugal recebeu, por exemplo em 1991, transferências líquidas no valor de
1.516 milhões de ECU’s (2,4% do PIB) contra 2.357 da Irlanda (6,7% do PIB), 2.926 da
Grécia (4,1% do PIB) e 2.295 da Espanha (0,5% do PIB). As transferências através dos
Fundos Estruturais representaram em 1991, em relação às importações totais, para
Portugal 6,1%, para a Irlanda 4,7%, para a Grécia 5,0% e para a Espanha 1,9%.
Quadro resumo das Intervenções Estruturais
(incluindo Fundo de Coesão e Iniciativas Comunitárias), no período de 1989 a 1993 em médias anuais.
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Este quadro apresenta valores absolutos e as percentagens em relação ao PIB das
transferências brutas, no âmbito do Pacote Delors I.
No pacote Delors II, em vigor entre 1994 e 1999, já com a Comunidade com quinze membros a situação, em termos das médias anuais foi um pouco diferente:

Portugal recebeu dos fundos estruturais (incluindo iniciativas comunitárias) o equivalente a 3,98% do PIB seguindo-se a Grécia com 3,7, a Irlanda com 2,8 e a Espanha
com 1,7%. Em termos do benefício líquido por Estado Membro, reportado ao ano de
1997 temos o seguinte quadro:

Tendo os maiores contribuintes, nesse mesmo ano, sido a Alemanha com 10.000
milhões de ECUS seguida da Holanda e do Reino Unido com 2.400 e 2.300 milhões
de ECUS, respectivamente.
Apesar do quadro de 1997, Portugal é dentre os pequenos países, com rendimento
abaixo da média comunitária, o que menos recebeu em termos líquidos, em transferências da CE.
Assim, nos sete primeiros anos de adesão, Portugal apenas recebeu o equivalente a
11% do PIB enquanto a Irlanda recebeu 17% e a Grécia 21%.
Esta situação deveu-se a uma deficiência no contrato de adesão, pois Portugal quase
nada recebeu do FEOGA” (Fundo Europeu de Organização e Garantia Agrícola) e o
orçamento comunitário foi enviesado contra Portugal, porque a política agrícola
comum favorecia cultivos em que o país não estava especializado.
O Investimento directo em Portugal, no período da pós-adesão, caracterizou-se por
uma grande subida entre 1987 e 1991, acompanhando o ciclo internacional, tendo a
partir daí declinado acentuadamente. Entre 1986 e 1989 os montantes de IDE dupli250
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caram todos os anos atingindo um máximo de 2,2 biliões de dólares em 1990 e 1991,
o equivalente a 3,8% do PIB e a 14% da Formação Bruta de Capital Fixo. Em resultado da recessão verificada na CE o IDE caiu para cerca de 1,5% do PIB em 1992.
Os principais investidores, no período de 1986/1995 eram originários do Reino
Unido (22,8%), de França (13,9%), Espanha (12,1%), Alemanha (7,5%), Suíça (7,3%) e
EUA (6,8%). A Espanha viria a aumentar a sua quota de investimento em Portugal,
representando no final dos anos 1990 cerca de 23 % do investimento. Por sectores, foi
a banca (32,3%) o maior receptor, seguida do sector imobiliário (21,2%).
Entre 1985 e 1996 a economia portuguesa cresceu à taxa média anual de 4,2%.

Os Critérios de convergência nominal e sua influência
na economia portuguesa
Portugal teve de fazer esforços no sentido de cumprir as metas traçadas para os países que quisessem entrar na União Económica e Monetária. Metas que foram estabelecidas e que teriam de ser cumpridas pelos Estados Membros candidatos.
Apresentam-se a seguir os quadros referentes ao período de1992 a 1996 em que se
compara a evolução de Portugal com a média da União, e com os valores-limite estabelecidos para cada item dos critérios de convergência:
(1) Convergência Nominal – Inflação – A inflação teria que estar dentro do intervalo de 1,5 pontos percentuais, relativamente à média dos 3 Estados Membros com
menor inflação.
(fonte: European Commission, European Economy, The EU Economy, 2001 Review nº 73, 2001)

Como se pode verificar, Portugal não cumpriu este critério de convergência.
(2) Convergência Nominal – Taxas de Juro de Longo Prazo – teriam que estar no
intervalo máximo de 2 pontos percentuais face aos 3 EM com menores taxas).
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Como se pode verificar, Portugal também não cumpriu este critério de convergência.
(3) Convergência Nominal – Défice Público – Máximo 3% do PIB

O Conselho de Julho de 1995 adoptou as Recomendações dos 12 Estados Membros
com défices excessivos, preconizando a implementação de medidas de médio prazo e
fixando os objectivos para os rácios dos défices e dívida pública. Uma questão relevante para Portugal foi a relação entre as condições macro-económica do regulamento do
Fundo de Coesão (art.º 6º) e os critérios de convergência.
Ficou decidido que Portugal teria de cumprir objectivos intermédios de 1995 – 5,8%
e 1996 – 4,3%, portanto mais favoráveis que o prescrito no programa de convergência
para a UEM, o que fez com que o país cumprisse este critério nos dois últimos anos.
Só a Irlanda e o Luxemburgo cumpriram o que pode traduzir duas coisas: ou o critério foi mal definido ou foi definido intencionalmente para servir de objectivo a atingir, tentando “forçar” os Estados Membros a adoptar as medidas julgadas necessárias
para atingir esta meta.
(4) Convergência Nominal – Dívida Pública – Máximo 60% do PIB

Nunca se cumpriu este critério nos anos considerados. Mas o nosso país foi acompanhado nesse incumprimento por países como a Bélgica, a Dinamarca, Holanda,
Grécia, Itália e Irlanda.
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O desempenho real da economia portuguesa face às novas
exigências de convergência real da UEM.
(5) Convergência Real – Crescimento do PIB – Var. anual em percentagem
(European Commission, European Economy, Directorate-General for Economic and Financial
Affairs, Bruxelas, The EU Economy, 2001 Rewiew, Investing in the future nº 73, 2001)

Verifica-se que Portugal cresceu mais do que a média comunitária, excepto em
1994, tendo os melhores desempenhos, em termos do diferencial, face aos 15, sido obtidos nos anos 1995, 1996 e no período 1986/1990.
(6) Convergência Real – Economia Portuguesa – Taxa de Desemprego em %
(European Commission, European Economy, The EU Economy, 2001 Rewiew nº 73)

A taxa de desemprego, em Portugal, manteve-se no período da análise sempre abaixo da média dos 15 países da Comunidade Europeia.
O desempenho globalmente é bom no que se refere à convergência real que se pretende atingir, mais do que a nominal, em termos do crescimento económico do país.
Já no que se refere ao desemprego, o desempenho da economia portuguesa é francamente melhor que a média comunitária. Poder-se-á sempre dizer que podemos fazer
melhor.
Claro que sim, mas o desempenho português foi bom face ao seu quadro referencial.
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Ten. General do Exército Português (ref.)

Proliferação de armas de destruição
massiva

O Instituto de Estudos Superiores Militares, com a colaboração da Representação
da Comissão Europeia em Portugal, levou a cabo um Seminário Internacional, em 24
e 25 de Maio passado, sobre a proliferação e o combate à proliferação de Armas de
Destruição Massiva (ADM), incluindo as estratégias de resposta da União Europeia.
O tema ADM constitui uma das questões mais preocupantes da Segurança
Internacional, constando da agenda de todas as grandes Organizações Internacionais
por as considerarem uma das grandes ameaças, assaz a mais perigosa. Não se pretende assustar seja quem for, mas ao falarmos de ADM pretendemos chamar a atenção
para um tema da maior importância que não pode deixar ninguém indiferente, tal é o
potencial de capacidade destruidora em jogo. Este conhecimento ajuda também a
compreender muitas posições assumidas na área das Relações Internacionais.
O Seminário constituiu uma excelente oportunidade para se ouvirem diversas perspectivas, pelo facto de terem sido convidados a apresentar comunicações representantes altamente qualificados de organizações estrangeiras, além de portuguesas, da União
Europeia, Reino Unido, OTAN, Israel, China, Suécia, Rússia, Paquistão e EUA.
257

Proliferação de armas de destruição massiva

Salientam-se, de uma forma muito simples, alguns aspectos que parecem ter interesse. Em primeiro lugar o conceito de ADM. Inicialmente a grande ameaça era a das
armas nucleares, por motivos óbvios. A ela se foram juntando outras fortíssimas ameaças, as armas químicas, as armas biológicas e as radiológicas. Mas além destas, há ainda que incluir no tema ADM, as capacidades tecnológicas, caso, por exemplo, do enriquecimento do Urânio, e a área dos vectores, em desenvolvimento constante.
A maioria das pessoas está convencida, e com razões para tal, que o maior perigo
reside nas armas nucleares, mas o Prof. Carvalho Rodrigues, actualmente director de
programa científico da OTAN, em Bruxelas, não deixou de assinalar que a ameaça
biológica pode ser muito mais efectiva do que a nuclear. A História trouxe-nos alguns
tristes exemplos da arma nuclear, especialmente Hiroshima, além de alguns gravíssimos acidentes com energia nuclear. O próprio desmantelamento destas armas apresenta, também, grandes dificuldades.
Existem ainda muitas armas químicas da segunda Guerra Mundial no Báltico e
submarinos nucleares no Mar de Barentz, zona onde se alguém entrar, não sairá! Mais
recentemente relembram-se o caso do gás Sarin, em Tóquio, da responsabilidade de
um grupo terrorista, e o caso do Antrax, nos EUA, que causou prejuízos económicos
elevadíssimos sem se ter identificado a respectiva origem.
Sobre a Nova Ordem Mundial, além da sua imprevisibilidade, interessa ter em consideração as assimetrias, que já foram classificadas de “marginalização da globalização”, a instabilidade regional e a “proliferação secundária” que se relaciona com a
internet e as tecnologias. O desenvolvimento da ciência e tecnologias geram vulnerabilidades que colocam problemas gravíssimos à segurança, a simples exportação do
saber afecta a segurança. Isto levou a que o Prof. Carvalho Rodrigues intitulasse a sua
sempre brilhante intervenção de “Conhecimento Envenenado” e a que o Prof. Adriano Moreira tenha colocado a grande interrogação: “Será que a globalização do mercado vence a Segurança?”.
A difusão do conhecimento faz-se frequentemente sem ética nem moral. A questão
é, pois, como controlar o conhecimento? Controlo esse que, sendo possível, teria que
ser extensível a laboratórios, cientistas, etc. E a resposta parece residir na Ética, como
única forma de travar a difusão do conhecimento, o que se afigura de enorme dificuldade. Não só a ameaça tem vindo a constituir uma preocupação crescente em termos
de consequências, se for concretizada, como o grande perigo, de que nenhum país está
livre, é o do emprego de ADM por parte de grupos terroristas, especialmente a AlQaeda. Não esquecendo que o número de acções terroristas no mundo tem vindo a
aumentar. Muitos analistas têm considerado que o emprego de ADM por terroristas é
demasiado difícil comparado com a utilização de explosivos, que parece ter vindo a ser
suficiente para se atingirem os objectivos pretendidos. Mas não o é, infelizmente, para
nos podermos considerar imunes perante tal possibilidade.
Face à proliferação das ADM, o problema é que há países que não querem e outros
que querem. Mais mediáticos são os casos do Irão e da Coreia do Norte. É bem conhecida a posição do Irão cujo presidente expressou claramente a intenção do desaparecimento de Israel. O seu objectivo de potência regional não pode deixar de preocupar,
258

Rodolfo Begonha

em primeiro lugar, os países vizinhos, onde evidentemente se destaca Israel, e a
Comunidade Internacional. O mesmo acontece, de forma diferente, com a Coreia do
Norte onde são inaceitáveis, tanto a feroz ditadura do regime como as posições assumidas perante o mundo.
Os actores estatais e não estatais, os instrumentos à disposição e a evolução constante das tecnologias, dão origem a uma grande vulnerabilidade e a riscos inaceitáveis.
São preocupações que se estendem a outras áreas, como sejam o Espaço, cada vez com
mais serviços e aplicações de que depende a Comunidade Internacional. E a dos chamados “Estados Falhados” porque dispondo estes de governos muito fracos, incapazes
de controlar minimamente os respectivos territórios, são cobiça de grupos políticos que
recorrem ao terrorismo, para aí instalarem campos de treino, agentes, laboratórios, etc.
É o risco que se corre com o Afeganistão que, se abandonado à sua sorte, conta com a
imediata presença dos talibãs e possivelmente a Al-Qaeda.
Face a esta situação, muitos países, assim como as principais organizações internacionais, discutem medidas a adoptar para ultrapassar as enormes dificuldades que se
deparam, procurando implementar estratégias anti-proliferação de ADM.
Por um lado, procura-se com a diplomacia, que as resoluções da ONU e os tratados internacionais existentes, que evidenciam grandes fragilidades, tenham maior eficácia. Tanto as democracias como as leis internacionais revelam grandes limitações
relativamente à aplicação de medidas que permitam aumentar significativamente o
nível de controlo, tanto sobre o conhecimento, como sobre os autores, instrumentos,
transportes, etc. O chamado soft-power tem que ser empregue com todas as suas potencialidades, embora possa não ser suficiente. Há que tratar da dissuasão mas também
da protecção das populações e das tropas. Encontram-se em curso planeamentos no
âmbito da emergência e da protecção civil, além de outras medidas operacionais como
a colocação de laboratórios no terreno, que ajudem à detecção de agentes, assim como
o aumento da capacidade de tratamento, em caso de emprego de alguma dessas armas.
A defesa anti-míssil apresenta-se, assim, inevitável para os países que consideram a
actual vulnerabilidade intolerável. Os EUA querem proteger-se da ameaça do Irão,
colocando radares e alguns mísseis na Checoslováquia e Polónia, o que originou uma
reacção por parte da Rússia. Reacção essa considerada pelos EUA e OTAN como exagerada, uma vez que os Russos passaram a ser parceiros activos e participam em projectos comuns.
Por último, uma referência a uma área absolutamente fundamental, às Informações
(Intelligence) onde a proliferação das ADM representa hoje uma especialidade dentro
da técnica das informações, exigindo recrutamento de cientistas e recurso a técnicos
que saibam interpretar e estudar os chamados “indicadores” e proceder à obtenção de
informação adequada. Mas há um dado em que existe acordo generalizado, é que a
única maneira de ultrapassar as deficiências de informações é a partilha entre as várias
agências, organizações estatais e não estatais, isto é, através de uma empenhada e activa cooperação internacional. Em face do exposto é permitido concluir que; A actual
situação é preocupante e exige uma acção permanente e dinâmica em todas as áreas,
por parte da Comunidade Internacional.
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A evolução actual veio alterar a situação em que o emprego das ADM passou de
possibilidade a probabilidade.
Não é possível êxito sem partilha de informações e sem uma acção internacional
com base nos princípios da multilateralidade, prevenção e cooperação.
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PSP e parada militar

Um jornal diário português, recentemente, referiu-se a um comunicado da
Direcção Distrital do Porto da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia em que
esta lamenta que a comemoração dos 140 anos do Comando Metropolitano da
PSP/Porto, incluísse uma Parada de tipo militar. Lamentou, também, o “conservadorismo” da opção de incluir no programa a tradicional formatura típica das estruturas
militares, quando a PSP é legalmente uma instituição de cariz civil há muito tempo.
Este figurino impõe aos mais de 150 polícias destacados, “muitos deles requisitados
no seu dia de folga, um esforço físico desnecessário” que implica estarem durante mais
de duas horas em pé, sem poderem mexer-se. A Associação diz ainda que, para estes
elementos, o dia da cerimónia é mais um sacrifício do que um dia de festa.
No comunicado aponta-se, como exemplo, a forma como o Comando Metropolitano de Lisboa tem nos últimos anos celebrado esta efeméride, deixando cair a tradicional parada militar e optando por uma sessão onde todos estão sentados. Sabemos
que em alguns sectores da vida nacional permanecem determinados preconceitos relativamente à Instituição Militar, muitos por desconhecimento, outros por motivos políticos.
É assim que uma parada de tipo militar, que, certamente, só pretendeu conferir dignidade à cerimónia e reforçar o espírito de corpo e a disciplina, fundamentais num
corpo policial, pode incomodar.
Não me parece que uma instituição de cariz civil não possa adoptar, com vantagem,
procedimentos utilizados por militares. Os polícias têm que permanecer em pé, em vez
de sentados, obviamente com maior comodidade. Leva-me esta posição a salientar que
o treino pela dificuldade e não pela facilidade é que prepara as pessoas para as missões
difíceis. E a vida policial não é fácil e está-se a complicar.
Aumentam as acções de grupos armados, o terrorismo ameaça, aumenta o poder
do crime organizado, o que, por vezes, exige actuação em grupo e não individual, com
um indispensável comando. Há assim uma aproximação inegável à actuação de tipo
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militar, enquanto os militares são chamados cada vez mais a cumprir missões de apoio
e segurança das populações.
É também conhecida a cada vez maior dificuldade em separar a ameaça externa
da ameaça interna. Sem dúvida que Portugal necessita de uma Polícia cada vez mais
eficiente no sentido em que a confiança, a proximidade entre polícias e populações,
essenciais no combate ao crime e para a segurança das pessoas, seja uma realidade
clara.
A preparação física e moral dos polícias, a disciplina e o comando parecem-me
aspectos indiscutíveis que há sempre que trabalhar. E não abordamos agora os aspectos importantes do papel da Polícia na defesa do País. Acabo de visitar a China, recentemente, onde pude assistir, por acaso, à rendição de postos da polícia do Aeroporto de
Pequim. No meio de intensa movimentação de passageiros, passaram mesmo a meu
lado pelotões de polícias, homens e mulheres, formados a dois, com comandantes ao
lado, marchando descontraidamente com dignidade, e impecavelmente fardados.
Os militares que vimos fazendo segurança em muitos edifícios estatais, esses sim,
postavam-se em sentido, sem se mexerem, mas também impecavelmente fardados.
Diga-se, a propósito, que as alterações políticas estão a transformar a China com uma
velocidade espantosa. A abertura ao exterior e um maior grau de liberdade económica estão a conferir à China um ritmo com grande impacto mundial.
A China sabe que a perda da disciplina pode trazer-lhe grandes problemas neste
estado de desenvolvimento económico e de reforço das estruturas militares em que se
encontra. Esperemos que o caminho da China se faça no sentido da democracia, respeito pelos direitos humanos e mais justa repartição da riqueza.
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A ETA e Portugal

Por mera coincidência, passei por Logroño em 10 e 11 de Setembro passado.
Cidade “Riojana”, cerca de 90 kms a sul de Bilbao, que apresenta, aliás, um desenvolvimento muito significativo.
Pude então saber, pela imprensa, que a ETA tinha colocado um Ford Fiesta, furtado em França, com 61 kilos de amonal, junto à Delegação do Ministério da Defesa em
Logroño, em pleno centro da cidade.
Pelas 23 horas de domingo, 9 de Setembro, através de uma chamada telefónica para
o periódico “Gara”, a ETA deu conhecimento da situação, informação que chegou à
Polícia e Guarda Civil. A partir desse momento desencadeou-se uma corrida contrarelógio para desactivar a bomba. Trabalhos que só terminaram às 7h30 do dia 10. Não
ouve rebentamento devido a uma falha do cordão detonante, caso contrário teria provocado estragos avultados face à grande quantidade de explosivos. Desta vez os especialistas do Corpo Nacional de Polícia conseguiram desarmar a bomba sem causar
danos no veículo, o que facilitará a investigação.
O mês de Setembro passado, além desta acção, foi significativo relativamente a
outras acções terroristas pelo que sou levado a tecer alguns comentários. Como se sabe,
a ETA decretara uma trégua em Março de 2006 convencendo muitas pessoas que terminara com a estratégia de violência terrorista. Assim não aconteceu. A rotura deu-se
em 5 de Junho passado, apesar de alguns especialistas considerarem que a ETA vivia
um período de dificuldades. Lançou também um comunicado cuja posição se poderá
resumir assim: explica aos cidadãos que necessita continuar a “golpear” as estruturas
do Estado Espanhol em todas as frentes, para atingir “umas condições democráticas”
no País Basco e conquistar por essa forma a independência.
Segundo Florêncio Dominguez a ameaça da ETA é real, não está derrotada, não se
pode depreciar e ignorar, é necessário estudar bem o que representam as negociações
e esperar do poder político um discurso que admita que o terrorismo tem de ser com263
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batido com todas as armas do Estado de Direito. Para José Maria Ruiz Soroa “uma
coisa é actuar politicamente como se a ETA não existisse, e outra muito distinta é
actuar como se a ETA nunca tivesse existido”. A discussão na sociedade espanhola
continua em cima da mesa.
Interessa a Portugal saber se há alguma relação ou ligação com quaisquer actividades da ETA. Existem alguns indícios do antecedente, de actividades de grupos terroristas em Portugal: nos anos 90, sabe-se que o Exército Guerrilheiro Galego arrendou
casas na praia do Meco e em São Martinho do Porto; que em 2002 foram preparados
dois atentados à bomba em Portugal, que vieram a ocorrer em Málaga, que, mais
recentemente, a imprensa noticiou a apreensão de uma viatura em Ayamonte com 100
kilos de explosivos, alugada em Portugal, e outra viatura que em Agosto passado explodiu em Bilbao, tendo-se verificado que fora alugada em Quarteira; sabe-se ainda que
já foram detectadas em Portugal situações ligadas ao financiamento de actividades terroristas.
Podemos concluir que Portugal não está excluído das redes de apoio da actividade
terrorista, como sejam: o tráfico de armas e explosivos, aluguer de viaturas, apartamentos e armazéns, documentos de identificação e estabelecimento de contactos preparatórios de acções violentas. Mas do exposto que, naturalmente, deve merecer toda
a nossa atenção, não se pode concluir que Portugal seja um alvo da ETA. Um estudo
mais aprofundado do assunto conduzirá a conclusões que contrariam essa hipótese.
O verdadeiro perigo, reside sim, na Al-Qaeda e organizações que subscrevem a sua
ideologia, distorção grave do Islão, concluindo que a legitimidade para impor com violência os seus objectivos reside em Deus! Recentemente puderam ser evitados uma série
de atentados, mas a Al-Qaeda já ameaçou atacar a Alemanha e a Áustria, e a CIA
declarou que a Al-Qaeda prepara ataques de grande envergadura. É esta ameaça global que tem que ser enfrentada com inTeligência, acção e muita persistência.
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Escutas
Parto do princípio de que terá alguma utilidade a participação na discussão
sobre escutas, designadas escutas telefónicas, que desde há muitos anos se tem
vindo a desenrolar em Portugal.

Há que esclarecer bem as questões envolvidas porque me parece que, por vezes,
existe alguma confusão na discussão, o que pode induzir em erro a maioria das pessoas
que não estão por dentro destes assuntos.
Sentimento de Insegurança – parece existir uma sensação de insegurança generalizada na população portuguesa. Um número apreciável de pessoas acha que o seu telefone se encontra sob escuta. Vejamos alguns dados que contribuem para essa desconfiança. São de registar declarações recentes, altamente preocupantes, do Senhor Procurador Geral da República, Dr. Pinto Monteiro: “Acho que em Portugal as escutas
telefónicas são feitas exageradamente...” e “penso que tenho um telemóvel sob escuta”.
Convém lembrar que o anterior Procurador Geral da República detectou no seu gabinete um microfone “misterioso”. Estas situações representam algo de muito grave e,
certamente, de grande perplexidade para muitas pessoas, dado o nível de responsabilidade de um Procurador Geral da República.
Sabemos da situação calamitosa que atinge a Justiça Portuguesa, compreendendo-se facilmente que são urgentes medidas correctoras, pelo que há que interpretar bem
a mensagem do Senhor Procurador Geral. De qualquer forma, está em causa a credibilidade das Instituições, facto que não nos pode deixar senão muito preocupados.
A Lei – De acordo com a lei portuguesa, a intercepção e a gravação das escutas só
podem ser ordenadas ou autorizadas por despacho de um juiz, quanto a determinados
crimes, competência essa que não pode ser delegada. Pressupõe-se também que se trata
de um suspeito de um crime grave. Há, então, várias operações a considerar: uma de
audição, uma de transcrição do teor da gravação, que deve ser objecto de cuidados
especiais, de forma a não haver quebra de sigilo, e uma de destruição do que não venha
a ser utilizado no processo.
Ora, a imprensa atribuiu declarações ao actual Director Geral da PJ, Dr. Alípio
Ribeiro, referentes a 2005: “o volume de escutas telefónicas é exagerado, e, muitas
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vezes, elas violam gravemente os dispositivos legais” e, também, “as violações à lei estão
próximas da incúria profissional afectando a credibilidade da justiça”.
Por outro lado, a Meritíssima Juíza Amália Morgado terá afirmado: “quando me
apresentam números de telefone para escutar,... confirmo a titularidade com a operadora e, não poucas vezes, nada tem a ver com a pessoa indicada”.
Isto é, existe um “facilitismo” na concessão de um meio de obtenção de prova. Além
disso, os media revelam com frequência constantes violações do segredo de justiça.
Estas posições não podem deixar de se considerar de grande gravidade. As pessoas sentirão que podem confiar na segurança com que o trabalho se realiza nas várias fases?
As posições do Dr. Pinto Monteiro e do Dr. Alípio Ribeiro referem-se a escutas
legais, mas o problema que me parece não merecer, geralmente, a devida atenção, é o
das escutas ilegais, à disposição dos cidadãos. A técnica de sistemas e aparelhos de escuta tem tido um enorme desenvolvimento divulgado na Internet e também na imprensa portuguesa.
É óbvio que muitos “interesses” e organizações criminosas se movimentam no sentido de aproveitar essas facilidades. O Diário de Notícias de 31 de Outubro passado
atribui ao Dr. Pinto Monteiro a frase: “a venda de material de escutas é feita a céu aberto”. Não só em “lojas do Rossio mas também pelos serviços prestados por detectives
privados”. Além disso, o DN reproduz uma denúncia de antigos elementos da PJ: “as
secretas portuguesas e os órgãos de polícia criminal recorrem a empresas externas para
gravação ilegal de conversas”, o que me parece espantoso, se for verdade!
A questão que se pode colocar é a de saber se deve ser atribuída a uma qualquer
força de segurança ou polícia devidamente equipada, a missão de fiscalizar e tentar
detectar eventuais escutas ilegais, como sucede noutros países. É que existe uma corrente de opinião, bem característica, que entende que havendo tantas formas de se
fazer escuta, não vale a pena fazer nada! E fica, assim, ao livre arbítrio de cada um...
Foi esta, por exemplo a posição clara tomada por responsáveis de uma conhecida organização nacional, na cidade de Aveiro, há alguns anos atrás, numa visita de um curso
de Defesa Nacional e face a pergunta também muito clara. Isto é, mais ou menos
assim: toda a gente pode fazer escuta excepto as “Secretas” que velam pela nossa segurança. Podemos por tanto estar descansados...!
Segurança versus Necessidade de Investigação – Em termos de investigação criminal, em regimes democráticos, face às novas ameaças e alterações profundas das sociedades pós modernas, as escutas telefónicas são fundamentais. Todos os serviços de
informações, hoje preocupados prioritariamente com o terrorismo, estão de acordo
com o extraordinário valor das escutas, que têm contribuído para evitar muitas acções
terroristas e para identificar os seus agentes.
O Tribunal Constitucional tendo, de certo, em consideração um balanço entre a
importância da investigação e os riscos de violação da intimidade da vida privada e
familiar, já chegou a expressar que a natureza e a gravidade dos crimes a que se aplicam os artigos 187º e 190º (do CPP) justificam o recurso a tal meio de obtenção de
prova, sem se infringirem os limites da necessidade e da proporcionalidade consagrada na Constituição da República Portuguesa.
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Terminou o tempo da prioridade da acção reactiva, não se pode esperar a “apresentação de queixa”. Há que, investigar de forma inteligente, com Intelligence compatível e permanentemente.
O estado da degradação da Justiça em diversas áreas é tal que hoje, a sua imperiosa e urgente Reforma se tornou numa prioridade nacional, tais são os prejuízos resultantes para cidadãos, empresas, organizações e Instituições Nacionais.
Contrariamente a muitas opiniões considero que as declarações corajosas dos altos
responsáveis mencionados atrás, por me parecerem honestas e verdadeiras, contribuem, estas sim, para a credibilidade da Justiça e constituem uma esperança para que
o poder político encontre soluções urgentes, justas e adequadas para as diversas dificuldades.
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Ex-Presidente da Ordem dos Médicos
e da Associação Médica Mundial e do seu Conselho de Ética

A ética e a lei
Confusão surpreendente e homologação inaceitável
A homologação do surpreendente Parecer da Procuradoria Geral da República em relação ao Código Deontológico da Ordem dos Médicos, emitido após solicitação expressa do Senhor Ministro da Saúde, é um acto tão
reprovável como inaceitável.

Só numa feroz ditadura se poderia perceber a imposição da Ética do Estado a uma
Classe Profissional: lembremo-nos do uso da Psiquiatria para o controlo dos dissidentes, utilizada na antiga União Soviética.
Mas o mais grave é confundir ética com legislação, a primeira universal e perene
nos seus princípios fundamentais e na defesa da dignidade humana, e a segunda, conjuntural, e dependente de políticas habitualmente transitórias. Porque terá sido elaborada a Declaração Universal dos Direitos do Homem?
Antes da revolução de Abril de 1974, tanto o Código Disciplinar como o Código
Deontológico eram Diplomas legais. Contudo isso só é verdade, neste momento, apenas em relação ao Código Disciplinar.
Foi na ocasião em que Presidíamos à Ordem dos Médicos, que foram aprovados
pela Classe, os Códigos Deontológicos de 1981 e 1984, que agora o Senhor Ministro da
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Saúde tenta, errada e abusivamente, pôr em causa. Isto sobretudo, em relação a alguns
dos seus princípios básicos, já claramente consagrados no Juramento de Hipócrates, há
mais de 2500 anos!).
Foi justamente por pensarmos que um Código Ético não devia estar condicionado
às conjunturas políticas, que ele se manteve, não como Lei, mas, como “Orientação
Ética” para os Médicos. É obvio que se, cumprindo a lei em vigor, houver médicos que
o não respeitem, nunca poderão ser punidos legalmente. Ficarão então, apenas, sujeitos à sanção moral que a sua consciência lhes ditar. Mas a Ética não mudou!
Será que a escravatura, legal em séculos passados, primeiro na Europa e depois nos
Estados Unidos, foi, alguma vez, eticamente correcta? Será que matar o é?
E os prisioneiros serem exsanguinados, na guerra Irão Iraque, quando era necessário dar sangue aos soldados feridos, terá sido lícito?
E que pensar da pena de morte, que Portugal foi o primeiro país a abolir e agora,
correctamente, se pretende estender ás leis do resto do mundo? Será que alguém pode
entender que a vida, no seu início, no seu meio ou no seu fim, não tem valor e dela se
poderá dispor?
E que dizer da interpretação que pretende transformar a Objecção de Consciência
dos Médicos em relação ao aborto, numa violação da liberdade individual? Qual é o
conceito de “liberdade de consciência”? Deverá o Estado, ou mesmo apenas uma
Classe Profissional, abdicar da defesa de Valores Universais e tudo deixar ao livre arbítrio de cada um? Nenhuma Sociedade organizada o tem feito, ou poderá fazer.
Esperamos que o Governo não subscreva a posição do seu Ministro da Saúde, pois
poderá, desde já, contar com a frontal oposição da esmagadora maioria da Classe
Médica, o que ninguém, de bom senso, certamente deseja.
Lutaremos sempre ao lado daqueles para quem o Código Deontológico da Ordem
dos Médicos não deve ser alterado nos seus artigos respeitantes ao aborto e à eutanásia e repudiamos frontalmente as ameaças de sanções à Ordem dos Médicos feitas pelo
Senhor Ministro, com base no Parecer da PGR, caso o Código Deontológico não seja
alterado. Será este um novo conceito, mais progressista e “verdadeiro”(?), de Estado
Democrático?
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Psicólogo Clínico e Sexologista
Mestre em Psicologia da Saúde

Disfunções Sexuais
Sempre que a vontade desaparece, a estimulação é insuficiente e o orgasmo não acontece, é porque você está com Disfunções Sexuais.
TRANSTORNOS DE DESEJO, EXCITAÇÃO E ORGASMO
Estes três tipos de transtorno são identificados como causa de disfunções sexuais.
Por definição, as disfunções sexuais envolvem a ausência ou falha de resposta sexual em
algum momento durante o ciclo de resposta sexual humana.
TRANSTORNOS DO DESEJO
Os transtornos de desejo envolvem uma deficiência ou falta de desejo por actividade sexual. As pessoas com este tipo de perturbação possuem uma líbido diminuída, ou
seja, carecem de impulso sexual, possuem poucas fantasias sexuais, podendo assim, não
procurar estimulação sexual. Contudo, quando estimulados sexualmente podem-se
tornar activos, tornando-se sexualmente excitados.
Estudos vários apontam para que 1 a 15% dos homens e 1 a 35% das mulheres,
sofram de transtornos de desejo. Os sujeitos diferem muito no grau como se sentem
afectados por esta perturbação. Alguns, não ficam perturbados por eles, simplesmente
não sentem falta das actividades sexuais, não estão interessados.
Outros ficam bastante preocupados porque desejam o prazer sexual que lhes é dado
a conhecer pelos filmes, revistas, livros e televisão. Existe ainda o facto de que para
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alguns, a falta de desejo é inconsistente com o seu papel cultural (ex: macho latino ou
a mulher símbolo sexual), ficando apreensivos pelo modo como os outros os vão olhar
e perceber. Nestes casos os transtornos de desejo podem levar à depressão, já que os
indivíduos pensam estar a perder capacidades, ou levar ao surgimento de forte ansiedade por acharem que não estão a corresponder às expectativas.
A falta de desejo sexual pode ainda causar depressão e ansiedade para os parceiros
dos indivíduos, podendo estes supor que a falta de desejo sexual é um reflexo sobre eles
e a sua atractividade sexual.
TRANSTORNOS DA EXCITAÇÃO
As pessoas com transtornos de excitação desejam e participam em actividades
sexuais, ou seja, têm a libido mantida e relacionam-se sexualmente. No entanto, uma
vez que a actividade sexual é iniciada, não conseguem alcançar um nível adequado e
ou necessário de estimulação, que pode ser causada por inibição psicológica ou comprometimento físico.
Nos homens o principal sintoma é a dificuldade em obter uma erecção completa e
nas mulheres a incapacidade para obter tumescência clitoridiana e vaginal para permitir uma penetração. Pensa-se que 10 a 20% dos homens sofrem deste tipo de transtorno, não existindo dados suficientes para estimar a prevalência em mulheres.
TRANSTORNOS DO ORGASMO
As pessoas com transtornos orgásticos desejam e participam em actividades sexuais,
tornam-se estimuladas e mantêm a estimulação, mas não experimentam um orgasmo
podendo, no caso dos homens, obter um orgasmo demasiadamente cedo. Este tipo de
transtorno causa problemas porque priva os sujeitos de obterem o prazer que buscam,
levando a sentimentos de inadequação. A realidade é que a maioria de nós se costumava referir às pessoas com este tipo de problema como tendo “frigidez”. Estes rótulos pejorativos foram totalmente abandonados, sendo ainda comum falar-se da “falha
em atingir o orgasmo”, reflectindo esta frase uma avaliação negativa subjacente.
Os transtornos orgásticos são mais frequentes nas mulheres do que nos homens. Nas
mulheres o transtorno orgástico pode ser primário, no qual a mulher jamais experimentou um orgasmo, ou secundário, no qual a mulher pode experimentar o orgasmo
através da masturbação mas não através da relação sexual. Estudos sugerem que estes
transtornos afectam entre 5 a 30% das mulheres. Em relação aos homens, apenas cerca
de 5% não conseguem obter orgasmo.
Contudo, a ejaculação precoce atinge cerca de 35% dos homens e consiste na obtenção do orgasmo cedo demais. Isto é, ocorre após um mínimo de estimulação, levando
a que o homem tenha o orgasmo antes que o deseje e antes que a sua parceira se sinta
satisfeita. Os tratamentos para a ejaculação precoce possuem taxas de sucesso acima
dos 90%.
Os homens e as mulheres demoram aproximadamente o mesmo tempo a atingirem
o orgasmo através da masturbação, mas durante o coito, os homens atingem o orgasmo muito mais rapidamente do que as mulheres
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Sexo! Querer ou não querer?
Eis a questão.
A função sexual nos homens e nas mulheres implica tanto a mente (emoções e pensamentos) como o corpo (saúde, sono, alimentação).
O sistema nervoso, cardiovascular e hormonal interagem em conjunto para produzir a resposta sexual humana, que se pode dividir em quatro fases; Desejo, desencadeado por estímulos psíquicos (ex. pensamentos) e somáticos (ex. carícias). Excitação, é
um estado de grande tensão sexual, o plateau, onde o orgasmo está iminente e surge a
erecção no homem e a tumescência do clitóris e lubrificação na mulher. Orgasmo, sensação subjectiva culminante de prazer de ordem psíquica e física, ponto máximo ou clímax da excitação sexual, surge a ejaculação no homem e contracções rítmicas involuntárias dos músculos vaginais na mulher. Finalmente, a Resolução, onde a tensão
sexual diminui, levando a um estado de não excitação, nstalando-se uma sensação de
bem estar e relaxamento generalizado.
Os problemas sexuais podem ser consequência de factores físicos e psíquicos, sendo
resultado muitas vezes de uma combinação dos dois.
A DIMINUIÇÃO DO DESEJO SEXUAL OU DESEJO SEXUAL HIPOACTIVO
Caracteriza-se pela ausência ou deficiência, persistente ou recorrente, das fantasias
sexuais e do desejo de realizar actividades sexuais. Os estudos apontam para que cerca
de 1 a 15% dos homens e mulheres sofram deste problema. A diminuição do desejo
sexual acontece em ambos os sexos, sendo algumas pessoas afectadas toda a vida pela
falta de interesse sexual. Esta perturbação pode relacionar-se com experiências traumáticas da infância ou adolescência, com a inexistência de fantasias sexuais ou com
baixos níveis da hormona testosterona. É muito frequente esta perturbação surgir após
anos de desejo sexual normal, podendo existir causas como o uso de certos medicamentos, tédio e má relação com o parceiro, alterações hormonais e menopausa ou
depressão.
SINTOMAS
A falta de interesse por actividades sexuais e ou eróticas, é uma característica desta
perturbação. A frequência das actividades sexuais é muito baixa ou inexistente, poden275
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do levar a graves crises no casal. Para evitar estas discórdias algumas pessoas envolvemse em relações sexuais para agradar ao parceiro ou porque são pressionadas e forçadas.
Realizam o acto sexual mas vivenciam-no com indiferença e apatia. Pode ainda acontecer que a pessoa afectada possa ter pouco desejo sexual do seu parceiro habitual,
podendo contudo ter desejo sexual normal ou intenso por outro.
AVERSÃO SEXUAL
É uma persistente ou recorrente aversão fóbica (medo e pânico) e evitamento ao
contacto sexual com um parceiro sexual, que cause perturbação pessoal. A aversão
sexual ocasional ocorre nos homens, sendo no entanto muito mais frequente nas
mulheres. A causa pode ser devido a traumas sexuais como o abuso sexual ou a violação, repressão familiar e práticas religiosas muito rígidas onde o sexo é visto como algo
sujo ou pecaminoso, e dor ou desagrado nas primeiras tentativas de prática sexual. As
relações sexuais podem fazer recordar a dor mesmo quando ela já não existe na relação.
ALTERAÇÃO DA EXCITAÇÃO SEXUAL FEMININA
Caracteriza-se pelo fracasso repetido na obtenção ou na manutenção da excitação
sexual, apesar de uma estimulação adequada. A alteração da excitação sexual feminina pode-se comparar à disfunção eréctil ou impotência no homem, existindo causas psicológicas e físicas. Pode ser expressa por uma ausência subjectiva de excitação ou por
falta de lubrificação genital. Esta perturbação pode durar toda a vida ou, mais frequentemente, depois de um período de funcionamento normal. Causas psicológicas
como crises no casal, depressão e stress, são as mais observadas nesta perturbação
sexual. Algumas mulheres e seus parceiros não conhecem bem como funcionam os
genitais femininos (ex. clitóris) e desconhecem técnicas de estimulação sexual. Estes factores, aliados aos factores causais descritos nas perturbações atrás referenciadas, podem
levar a alterações importantes de excitação sexual feminina.
Os factores físicos, como a dor de uma infecção da vagina ou da bexiga, podem
afectar a forma da mulher se excitar. A falta de estrogénios que acompanham a menopausa ou a extracção cirúrgica do útero e ovários, causa frequentemente secura e adelgaçamento das paredes e estruturas vaginais. A própria alteração da imagem corporal
e auto estima da mulher, provocada por exemplo por uma mastectomia (tirar o seio)
pode afectar a excitação sexual.
Outros factores somáticos como o hipotiroidismo, alterações anatómicas da vagina
devido a um cancro ou cirurgia, a perda de sensibilidade causada pelo alcoolismo, a
diabetes, a esclerose múltipla e outras alterações do sistema nervoso, bem como o uso
de certos medicamentos (ex. antidepressivos, ansiolíticos, antihipertensores) podem
causar alteração sexuais mais ou menos graves.
TRATAMENTO – TERAPIA SEXUAL
Uma boa história clínica e um exame físico ajudam o sexologista a perceber se a
causa primordial é física ou psicológica. Os factores físicos tratam-se, por exemplo antibióticos para uma infecção vaginal ou hormonas para compensar uma deficiência. A
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terapia sexual e as técnicas de focalização nas sensações, tem como objectivo melhorar
a comunicação dentro do casal, para obterem uma relação mais intima e profunda. A
acompanhamento e aconselhamento dos casais visa ajudar a resolver os problemas que
existem no funcionamento do casal. A psicoterapia pode ser muito útil, especialmente
nos casos de trauma sexual como a violação e o incesto. A terapia sexual comportamental pode ser útil para introduzir a actividade sexual de forma gradual e planificada, iniciando-se com actividades simples até à completa expansão sexual. Este trabalho
deve ser feito sempre com o parceiro sexual. Se o problema sexual for causado por fármacos, estes devem sempre que possível, sofrer alterações na dosagem ou ser substituídos por outros que não produzam esses efeito secundário. Os medicamentos podem
ainda ajudar a controlar a ansiedade e os medos em relação à actividade sexual.
A técnica focada nas sensações é uma técnica terapêutica que se ensina aos casais
com problemas sexuais devido a causas psicológicas. Com esta técnica tenta-se que o
casal se aperceba mais do que dá prazer ao outro e reduzir a ansiedade em relação ao
acto sexual.
Os exercícios de Kegel, são também muito úteis para reforçar a musculatura pélvica e poder ajudar a mulher a sentir mais prazer. Estes exercícios fazem-se através da
contracção forte dos músculos vaginais de dez a quinze vezes, três vezes ao dia, durante um período de três meses.
CAUSAS QUE LEVAM À DIMINUIÇÃO DO DESEJO SEXUAL
Alterações hormonais (ex. testosterona baixa)
Não gostar do(a) parceiro(a)
Traumas sexuais
Depressão
Ansiedade
Stress profissional e familiar
Medo de engravidar
Tédio na relação
Relação afectiva insatisfatória
Pressão sexual do(a) parceira
Ignorância e inibições em relação ao sexo
Culpabilidade
TERAPIA SEXUAL FOCADA NAS SENSAÇÕES
Tem 3 passos. Os membros do casal devem sentir-se confortáveis em cada um dos níveis de
intimidade antes de passar ao seguinte.
1 – O primeiro passo concentra-se nas carícias. Cada um dos parceiros proporciona o maior
prazer possível ao outro, através de toques, festinhas e carícias em quaisquer partes do corpo
diferentes dos seios ou dos genitais.
2 – O segundo passo permite que se toquem os seios e os genitais, bem como outras zonas erógenas (que dão prazer sexual), mas sem a realização do acto sexual coital.
3 – O terceiro passo visa a realização da relação sexual coital (ex. penetração vaginal), concentrando-se mais no prazer do que no orgasmo.
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Todos os seres vivos, incluindo o Homem, possuem ciclos e fases que se
repetem ao longo da sua existência, reflectindo-se ao nível psicológico e
biológico.

O Relógio Biológico
O organismo humano varia de forma periódica, sendo por este motivo possível
a previsão dessas variações, ao longo das 24 horas do dia e consequentemente ao
longo de meses e anos. Actualmente muito se fala do Ritmo Circadiano, significando que a periodicidade é equivalente ou aproximada a 24 horas. A palavra circadiano vem do latim “circa” que quer dizer cerca, à volta e de “die” que significa dia.
COMO SE CARACTERIZA UM RITMO CIRCADIANO?
Os ritmos biológicos são conhecidos há séculos, sendo nova a descoberta da sua
generalidade, das suas propriedades e da sua importância prática, em particular no
que diz respeito à medicina. No organismo humano, desenvolve-se ao longo do
tempo uma variação química que se vai repetindo aproximadamente igual a si própria.
Como exemplo, temos a vigília e o sono que ocorrem diariamente de forma
alternada num período de aproximadamente 24 horas. Pode-se dizer que este é o
nosso ritmo circadiano mais evidente, o mesmo acontecendo com a temperatura do
nosso corpo, o nosso peso e força muscular, a nossa capacidade de raciocínio e a
esmagadora maioria das funções do organismo.
Todas estas variações e alterações podem ser representadas através de uma curva
ondulada, com pontos altos e baixos. Para um ritmo circadiano o período é de cerca
de 24 horas e neste caso pode-se também chamar de ritmo nictemerial (noite mais
dia em grego). No caso de um período de tempo igual ou de cerca de 365 dias (um
ano), diz-se ritmo circanual. No caso do ritmo circadiano, a localização das oscilações na escala das 24 horas, é dada em horas e minutos a partir de uma hora de
referência, como a meia-noite (00.00h).
Quando as variações atingem um pico máximo, designa-se por acrofase (fase
mais elevada), vértice ou zénite. O ponto mais baixo da variação é denominado de
nadir ou batifase (fase mais baixa). Cada uma das variáveis psicofisiológicas tem a
sua acrofase e batifase circadiana a determinada hora, podendo ser resumida em
tabelas ou gráficos. Assim, foi dado a observar que estes pontos altos e baixos no ser
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humano, não se repartem de modo aleatório na escala diária ou anual. Verificou-se que esta distribuição no tempo está sujeita a uma estrutura ou organização precisas, podendo-se falar em estrutura temporal para designar a configuração de ritmos biológicos. De outro modo, além da nossa organização no espaço que é a anatomia clássica, existe uma anatomia no tempo, permitindo o estudo da organização
dos seres vivos no tempo, dos mecanismos que os controlam e das alterações passíveis de os perturbar e descontrolar.
O CONHECIMENTO DOS RITMOS BIOLÓGICOS NA PRESERVAÇÃO
DA SAÚDE
Existem hoje evidências de que as mais diversas actividades físicas e psíquicas e
factores orgânicos são directamente influenciados, pela positiva ou pela negativa,
consoante a hora do dia ou do ano em que se realizam.
Como exemplo, escolhi a ingestão da velha e extraordinária aspirina que pode
provocar com frequência lesões gástricas. Estudos demonstraram que a sua ingestão
provoca mais lesões e aumenta o risco de hemorragia digestiva para o dobro se
tomada às 10 horas da manhã, ao invés de ser tomada ás 10 horas da noite.
Em relação às estações do ano e ao ritmo circanual, sabe-se que as pessoas são
mais vulneráveis às infecções, às doenças cardiovasculares, cerebrais e outras na
altura do Inverno, tendo uma vida mais activa e maior resistência às afecções na
Primavera e no Verão.
Sabe-se que a luz solar tem uma influência positiva na cura da depressão, daí a
prevalência deste tipo de patologia ser maior no Outono e Inverno.
Em relação à actividade neuroendócrina, sabe-se que quando se aproxima o despertar, as glândulas supra-renais segregam uma substância denominada cortisól,
provocando um pico na sua presença em circulação. Sabe-se que o cortisól favorece a formação de açúcar, a retenção de sódio e de água e a eliminação do potássio,
possuindo influência nos processos de inflamação e defesa imunológica.
Sabe-se que todos estes processos são fundamentais para o início da actividade
orgânica, sendo estas substâncias indispensáveis para o bom funcionamento do cérebro, coração, rins, músculos, entre outros.
O ritmo de secreção do cortisól é apenas um exemplo da nossa anatomia temporal, tendo todas as nossas funções nervosas, endócrinas, cardíacas, renais, digestivas, reprodutoras, cognitivas e outras, ritmos circadianos e ritmos circanuais.
O pico e o ponto mais baixo de cada variável, não acontecem por acaso mas é
fruto de uma organização precisa. O pico da pressão arterial é precedido pelos picos
das variáveis fisiológicas ou psicológicas que a controlam, como as catecolaminas a
aldosterona ou o stress e irritabilidade.
A pressão arterial é mais baixa de manhã e aumenta ao princípio da tarde, sendo
influenciado pelo repouso, alimentação entre outros factores. Constata-se também
que somos mais sensíveis à dor provocada às 6 horas da tarde do que à dor provocada às 6 horas da manhã. Questões como quando se deve tirar férias, alimentar-se
ou aprender estão directamente relacionadas com os ritmos biológicos.
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Na aprendizagem, por exemplo, existem dois tipos de memorização: a curto
termo e a longo termo. A memória a curto termo é aquela que utilizamos quando
lemos um número de telefone, para fazermos uma chamada, esquecendo-o logo
depois. A memória a longo termo tem a ver com informação que registamos de
forma permanente, como a tabuada ou algumas estrofes dos Lusíadas.
É de manhã que se verifica que a nossa memória a curto termo se encontra em
melhores condições, ao contrário da memória a longo termo que encontra o seu
pico máximo de capacidade ao final da tarde.
Assim, deve-se estudar preferencialmente ao fim da tarde, para daí resultar uma
melhor memorização e consequente aprendizagem. Em relação à sexualidade, o
ponto mais baixo de actividade sexual situa-se em Fevereiro, Março, tal como o da
secreção de testosterona (hormona sexual masculina). O pico da actividade sexual
do homem situar-se-ia no final do Verão e início do Outono, sendo também a altura da secreção máxima da testosterona.
PROPRIEDADES DOS RITMOS BIOLÓGICOS
Os ritmos biológicos têm as mesmas características em todos os seres vivos, continuando a persistir, mesmo na ausência de sinais e de informação temporal periódica. Os diversos tipos de ritmos biológicos fazem parte do património genético de
cada um, sendo sincronizados, acertados, pelos factores periódicos do meio (alternância dia/noite, calor/frio, ruído/silêncio, etc.).
O ser humano possui dois sistemas de resposta ou defesa para reagir de diferentes maneiras às variações do meio. Por um lado a nossa organização temporal permite uma antecipação, preparando o corpo para responder às variações periódicas
e previsíveis do meio. Trata-se de uma gestão a longo prazo, com base nas 24 horas.
Por outro lado, dispomos de um sistema capaz de responder a acontecimentos
imprevisíveis no tempo (ex. o stress), com uma gestão a curto prazo (fracção de
segundo a horas). É aqui que se situa o retrocontrolo e a homeostasia (equilíbrio e
bem estar orgânico).
Assim com o conhecimento temporal dos ritmos biológicos no ser humano,
podemos prever, prevenir e ajudar a tratar todo o tipo de maleitas, sendo para isso
necessário que cada um de nós conheça da melhor maneira a cronobiologia e cronopsicologia, inerentes à nossa condição de seres vivos.
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ESQUIZOFRENIA
A doença incompreendida
Na idade média eram condenados pela inquisição, na contemporaneidade enclausurados em alas psiquiátricas e rejeitados pela sociedade, resultado da complexa e pavorosa.
O termo esquizofrenia refere-se a um conjunto de transtornos que abrange os mais
complexos e assustadores sintomas encontrados na prática clínica. Os sujeitos com
esquizofrenia podem ouvir vozes, pensar que são controlados por outros, percepcionarem animais a atacá-los, possuírem manias várias como a da perseguição ou utilizarem
linguagens desconhecidas e sem sentido.
Calcula-se que cerca de 1 a 2 por cento da população sofre de esquizofrenia, sendo
um grave problema, quer pelo número de pessoas afectadas, quer pela gravidade dos
sintomas. Até há bem pouco tempo, o medo e o receio da esquizofrenia era exagerado
pelo facto de esta patologia ser considerada incurável, representando uma sentença de
vida de desespero e miséria num qualquer hospital psiquiátrico.
Felizmente, hoje muitos dos nossos conceitos e ideias mudaram e continuarão a evoluir, pelo que muitos dos nossos receios poderão deixar de ter a importância que ainda
hoje têm. A esquizofrenia é tão mais difícil de compreender, visto que poucos de nós
teve alucinações ou delírios, tendo grande dificuldade em entender estes sintomas e
reagindo a eles com medo, já que ultrapassam totalmente o domínio da experiência
pessoal da maioria das pessoas.
Vejamos então quais os diversos sintomas desta patologia tão rica em dimensões
Humanas, tão profundas e inconscientes mas simultaneamente pertença de todos nós.
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SINTOMAS DA ESQUIZOFRENIA
SINTOMAS COGNITIVOS
Estes sintomas são provavelmente os mais óbvios e importantes da esquizofrenia,
nos quais se incluem as alucinações, os delírios, processos perturbados de pensamento
e de inundação cognitiva.
ALUCINAÇÕES
Considera-se que um sujeito que ouve, sente, cheira ou vê coisas que não estão realmente presentes, está a alucinar. Deste modo pode-se dizer que as alucinações são experiências perceptuais sem fundamentação na realidade.
As alucinações mais comuns são as auditivas, envolvendo a audição de vozes que
comentam, criticam ou dão ordens sobre o comportamento do sujeito e ou menos frequentemente outros sons como motores de diversos aparelhos.
As sensações de queimaduras ou “formigueiros” na pele e sensações no interior do
corpo, são também comuns e denominam-se de tácteis e somáticas. As alucinações
visuais e olfactivas (ver e cheirar algo que não está presente), estão também presentes
mas com menos frequência.
Estas alucinações parecem ser percepções reais e os sujeitos que as vivenciam são
incapazes de distinguir alucinações de percepções reais.
DELÍRIOS
Os delírios são crenças e ideias erradas que são mantidas, apesar de fortes evidências do contrário. Algumas das ideias delirantes são absolutamente bizarras e absurdas,
embora haja outras possíveis mas bastante improváveis.
Por exemplo, a pessoa acreditar que a sanita está viva e vai comer todas as pessoas
que lá se sentarem ou que está constantemente sob vigilância da policia secreta e que
vai ser raptada.
Quanto mais bizarro e improvável for o delírio, maior a probabilidade do sujeito
estar com esquizofrenia. Os delírios de perseguição e os delírios de referência são bastante comuns e frequentes, tendo os primeiros a ver, por exemplo com o serem perseguidos e prejudicados por alguma conspiração secreta e macabra e os segundos com
objectos, eventos ou outras pessoas que são vistas como apresentando algum significado particular para a pessoa, como ver um gato preto à meia noite querer dizer que é
um sinal para avisar de uma desgraça iminente.
Os delírios de identidade, onde os sujeitos com esquizofrenia acreditam ser outras
pessoas, como o Papa ou o presidente da República ou outra pessoa famosa, são também uma característica clara da sofisticação das ideias delirantes.
Em certos casos os indivíduos com esquizofrenia desenvolvem sistemas delirantes
onde interrelacionam os diversos tipos de ideias delirantes com as suas alucinações.
Contudo, é bom ter presente que os indivíduos mais normais também possuem algumas crenças inconsistentes com a realidade. No entanto, as ideias delirantes da esquizofrenia são mais resistentes à mudança em confronto com a realidade do que as distorções que todos nós vivenciamos no quotidiano.
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PROCESSOS PERTURBADOS DE PENSAMENTO
É de certa forma aceite que os processos de pensamento dos indivíduos com esquizofrenia se caracterizam por um “abrandamento” das ligações associativas entre os
pensamentos, levando-os a desviarem-se frequentemente para pensamentos irrelevantes.
Assim, existem problemas de conteúdo do pensamento (o que as pessoas pensam) e
problemas com o modo como as pessoas com esquizofrenia pensam. Estas, incluem
ideias irrelevantes nos seus processos de pensamento e conversações, podendo saltar de
um tema como a política para o prato de arroz com feijão que a avó fazia.
As frases são de um modo geral, gramaticalmente correctas mas os pensamentos
apresentam-se desarticulados e não fazem sentido quando analisados no seu todo. Estes
pacientes apresentam níveis de desempenho intelectual baixos, como se depreende pela
desordem e inconstância dos seus discursos e respostas, pelo que inicialmente a esquizofrenia era descrita como demência precoce, fruto de uma deterioração prematura
das estruturas encefálicas.
Contudo, sabe-se hoje que a deterioração na esquizofrenia é muito diferente da que
ocorre na senilidade, denominando-se como déficit esquizofrénico ao funcionamento
intelectual prejudicado na esquizofrenia.
INUNDAÇÃO COGNITIVA
Um factor importante na vivência cognitiva das pessoas com esquizofrenia, envolve
uma ampliação exagerada da atentividade, resultando numa sobrecarga de estímulos
ou inundação cognitiva.
Esta característica resulta de uma inabilidade para “barrar” estímulos internos e
externos considerados irrelevantes. Como consequência da falta deste “filtro”, o esquizofrénico é obrigado a prestar atenção a tudo em seu redor e dentro dele próprio, sentindo-se inundado por percepções, sentimentos e pensamentos em catadupa.
SINTOMAS DE HUMOR
De uma forma geral, as emoções dos sujeitos com esquizofrenia podem ser descritas como inapropriadas, não moduladas, desadaptadas ou situacionalmente inconsistentes. Estes indivíduos não são emocionalmente responsivos a situações interpessoais
e ambienciais da forma como deveriam ser.
Podem, por exemplo, rir ao ouvir sobre a morte de um familiar ou chorar perante
um evento feliz, podendo mesmo mostrar uma ausência de quaisquer resposta emocional. Quando na esquizofrenia se interpretam as respostas emocionais ou a falta
delas, pensasse que os sujeitos dão respostas erradas a uma situação.
Outra interpretação que se pode ter é a de que dão a resposta certa a uma situação
erroneamente percebida. A pessoa em vez de perceber a realidade como a maioria de
nós e responder erradamente à situação, pode responder de forma correcta à sua própria interpretação idiossincrásica da situação (delírio), a alguma resposta interna (alucinação) ou a pensamentos alternativos (inundação cognitiva).
Muitos dos medicamentos utilizados para o tratamento da esquizofrenia, têm como
efeitos secundários o de sedar a pessoa, de modo que o humor não modulado pode ser
resultado da esquizofrenia ou da medicação.
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SINTOMAS SOMÁTICOS
Apesar de na literatura, não aparecer nenhum sintoma somático especifico para a
esquizofrenia, vários sintomas somáticos foram observados sendo as evidências contraditórias e inconsistentes. A estimulação fisiológica geral, como o aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e sudação excessiva, são registados em pacientes que
pensam estar a ser perseguidos e que estão hiperestimulados, contudo em sujeitos que
acreditam estar mortos dá-se uma diminuição da actividade fisiológica.
Portanto, os sintomas somáticos variam de acordo com o tipo de delírio, alucinação ou pensamento que o paciente está a experienciar em dado momento. Alguns dos
medicamentos podem produzir secura da boca, aumento da sensibilidade ao sol, alterações do sono, entre outros, pelo que não devem ser confundidos com efeitos somáticos da patologia em si mesma.
SINTOMAS MOTORES
Os sintomas motores na esquizofrenia são diversos e frequentes. Alguns pacientes
permanecem imóveis durante longas horas, enquanto outros podem apresentar um
elevado padrão de actividade. Contorções faciais incomuns e movimentos repetitivos
dos membros e extremidades são também frequentes.
Muita desta sintomatologia parece disparatada e aleatória, estando em muitos casos
relacionada com os delírios dos doentes. Contudo, a medicação pode originar sintomas
motores que não são resultado directo da esquizofrenia, como alguns tremores, contorções musculares e andar rígido.
CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO
Como se observa pelo referido atrás, o quadro clínico da esquizofrenia abrange
uma ampla diversidade de sintomatologia. Os critérios de diagnóstico são apresentados
no quadro em anexo. Convém referir que diferentes indivíduos diagnosticados com
esquizofrenia podem apresentar diferentes conjuntos de sintomas.
CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA A ESQUIZOFRENIA
1 – Pelo menos um dos seguintes presentes pelo menos durante um mês;
a) Delírios
b) Alucinações
c) Discurso desorganizado
d) Comportamento altamente desorganizado
e) Sintomas negativos
(ex.: humor não modulado, ausência de motivação, discurso pobre, incapacidade de experimentar prazer)
2 – Funcionamento em áreas como o trabalho, relações sociais e auto-cuidado marcadamente
abaixo de níveis anteriores.
3 – Persistência de sintomas pelo menos durante seis meses.
4 – Sintomas não decorrentes de um transtorno de humor maior (ex.: depressão, mania).
5 – Sintomas não decorrentes de abuso de substância, medicação ou condição médica geral.
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Como se verifica no quadro anexo, além de apresentar deterioração no funcionamento (critério 2), o sujeito deve apresentar apenas dois dos cinco critérios listados em
1 para ser diagnosticado como tendo esquizofrenia. Não há nenhum sintoma individual comum a todos os indivíduos que sofrem desta doença, sendo o diagnóstico feito
por exclusão de outras perturbações que apresentem os mesmos sintomas.
Para terminar esta primeira abordagem à esquizofrenia, deve-se assinalar que esta
doença não implica uma incapacidade para viver e funcionar fora de um hospital. O
facto de as pessoas com esquizofrenia serem capazes ou não de funcionar em sociedade depende fundamentalmente de factores como a natureza dos sintomas, o contexto
onde o indivíduo deve funcionar, o grau no qual os outros aceitarão o desvio da norma
e a severidade dos sintomas.
Vamos abordar as diversas possibilidades terapêuticas que se podem utilizar para
debelar esta grave afecção psicopatológica. Existem três razões pelas quais é importante compreender a natureza e eficácia das técnicas usadas no tratamento da esquizofrenia.
A primeira é humana, visto que esta doença atinge centenas de milhares de indivíduos e sem uma adequada compreensão das terapêuticas utilizadas, muitas destas pessoas estão condenadas a uma deterioração gradual e institucionalização permanente.
A segunda razão é prática, pelos custos directos que o tratamento destas pessoas
acarreta, podendo ascender aos milhares de contos ano por indivíduo. Além disso há
que ter em conta os custos indirectos, como a perca de produtividade.
A última razão é teórica e prende-se com o facto de que quanto mais soubermos
sobre a eficácia da terapêutica desta doença, mais o nosso entendimento sobre as causas da esquizofrenia aumenta.
ABORDAGENS PSICODINÂMICAS

AMBIENTOTERAPIA
Há já algum tempo que se reconhece que deixar os pacientes inactivos o dia inteiro
tem efeitos negativos. Assim e para os doentes em instituições, tenta-se enriquecer ao
máximo as suas experiências diárias, promovendo terapia ocupacional e recreacional,
musicoterapia, arteterapia, encontros entre doentes e pessoal técnico, visitas e viagens.
Todas estas experiências promovem a recuperação do doente e são colectivamente
referidas como ambientoterapia. como qualquer outra terapia, ela deve ser adaptada
para cada doente de acordo com as suas necessidades e capacidades, já que o excesso
pode provocar efeitos negativos.
PSICOTERAPIA
A psicoterapia individual para tratar a esquizofrenia foi introduzida nos anos 50,
sendo semelhante à utilizada com outros tipos de pacientes, promovendo o entendimento do doente sobre as causas dinâmicas dos seus transtornos, para que eles os
pudessem superar. Contudo, a psicoterapia neste transtorno foi mais difícil de utilizar,
devido aos problemas de comunicação associados à esquizofrenia.
Estudos demonstram que a psicoterapia individual não apresenta taxas de sucesso
terapêutico superiores às outras técnicas existentes, nomeadamente à da medicação.
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TERAPIA FAMILIAR, PSICOEDUCAÇÃO E TREINO DE HABILIDADES
SOCIAIS
O novo modelo no tratamento da esquizofrenia é referido como terapia familiar,
visto envolver todos os membros da família e os pacientes. Esta abordagem é ainda
denominada de psicoeducação ou treino de habilidades sociais, já que o seu enfoque
principal é em educação e treino.
Esta abordagem envolve três objectivos. O primeiro contempla a educação do
paciente e da família para que possam entender o transtorno. Isto vem “normalizar” o
transtorno e torná-lo menos assustador para que todos possam lidar com ele de uma
forma mais realista.
O segundo, visa ensinar à família e ao doente como reduzir o stress que aumenta os
sintomas, já que é sabido que um clima emocional intenso piora a sintomatologia e
contribui para a recaída. O terceiro objectivo é o de ensinar ao paciente estratégias para
lidar com os sintomas. Este tipo de abordagem tem vindo a revelar excelentes resultados, contudo quando se termina esta terapêutica as recaídas são elevadíssimas, pelo que
a esquizofrenia não pode ser tratada como se fosse um transtorno agudo mas, ao invés,
requer terapêutica de manutenção continuada. Com o desenvolvimento do modelo de
educação e envolvimento familiar, ocorreu um progresso na terapêutica da esquizofrenia.
ABORDAGENS DA APRENDIZAGEM

GRATIFICAÇÕES E PUNIÇÕES
Existem investigadores que afirmam que os sujeitos com esquizofrenia se comportam de forma estranha, com o intuito do obterem gratificações e atenção dos outros.
Assim, este tipo de abordagem envolve a manipulação de contingências de gratificação
ou punição para que os comportamentos anormais não sejam gratificados ou sejam
punidos e os comportamentos normais sejam gratificados e apoiados. Isto visa a obtenção de formas de comportamento adaptadas que permitam ao sujeito viver da forma
mais concertada ao meio social onde se insere.
PRIMEIROS TRATAMENTOS

TERAPIA CONVULSIVA
Este tipo de terapia foi amplamente utilizada para tratar a esquizofrenia durante
largos anos, tendo início nos anos 30, após um médico ter observado que pacientes com
epilepsia e esquizofrenia apresentavam diminuição dos seus sintomas a seguir a uma
convulsão epiléptica.
Os electrochoques eram os mais utilizados para induzir as convulsões, contudo hoje
sabe-se que esta forma de intervenção não é útil e é muito menos eficaz que a farmacoterapia. PSICOCIRURGIA
A psicocirurgia envolve o corte de conexões entre partes do cérebro. Usualmente,
separavam-se os lóbulos frontais do resto do cérebro, com o intuito de reduzir os sintomas da esquizofrenia.
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Este tipo de intervenção foi iniciada no século XIX, mas o procedimento tal como
o conhecemos hoje teve origem em 1935, quando uma operação denominada de lobotomia pré-frontal foi introduzida. A ideia para a cirurgia veio de um relato de que uma
chimpanzé excitável e violenta se tornara dócil após a destruição do seu córtex pré-frontal.
O uso desta técnica diminuiu drasticamente em meados dos anos 50, em grande
parte devido à introdução do uso de fármacos mais eficazes e que produziam menos
efeitos colaterais negativos. Hoje em dia raramente se usam técnicas psicocirúrgicas.
Como curiosidade, o médico português Egas Moniz, foi um percursor das técnicas
psicocirúrgicas, tendo vindo a receber o prémio Nobel da Medicina.
FARMACOTERAPIA
A introdução das drogas antipsicóticas transformou radicalmente as instituições
onde se tratava a esquizofrenia. As alas psiquiátricas onde os pacientes viviam presos
em camisas de forças, transformaram-se em locais de relativa ordem e calma.
Uma das causas fisiológicas da esquizofrenia é a excessiva actividade neurológica
nas áreas do cérebro onde a dopamina é o principal neurotransmissor. Assim, o objectivo principal da moderna farmacoterapia é a redução deste nível de actividade neurológica, através do bloqueio da dopamina. Isto é conseguido com um conjunto de fármacos a que se deu o nome de neurolépticos. O termo deriva de neuro (cérebro) e do
grego leptic que significa aprisionar, deter e suspender.
Os neuro-lépticos diminuem a sintomatologia da esquizofrenia reduzindo a actividade cerebral.
Existem quatro tipos de neurolépticos que são os mais utilizados. São as fenotiazinas, as butirofenonas, dibenzodiazepinas e tioxantenes, dos quais o nome comercial
Melaril, Haldol e Clozaril sejam os mais conhecidos.
Efeitos Secundários – Considera-se existirem dois níveis de efeitos secundários, para
os doentes que fazem uso da farmacoterapia. No nível mais superficial, podem surgir
sintomas como, boca seca ou salivação excessiva, visão turva, desorientação, hiper-sensibilidade à luz, diminuição do interesse sexual, aumento de peso e lentificação motora. Estes efeitos são desagradáveis e às vezes problemáticos, mas não são fisicamente
perigosos, contudo podem ser psicologicamente muito disruptivos e assustadores se não
se avisam os pacientes.
O nível mais sério de efeitos secundários, envolve sintomas que podem apresentar
graves riscos a longo prazo. Pensa-se que o mais grave destes sintomas será a discinésia
tardia. Caracteriza-se por movimentos musculares involuntários, frequentemente associados à boca, lábios e língua, como sucção, mastigação e movimentos laterais do maxilar, estalidos e franzir dos lábios, torcer e estirar a língua, tiques dos olhos e sobrancelhas. Podem surgir ainda, movimentos involuntários dos braços e tronco, como a torção do corpo e encolhimento dos ombros.
Limitações e Uso Adequado da Farmacoterapia – Os neurolépticos podem ser de
facto uma ajuda eficaz na terapêutica da esquizofrenia, mas apresentam limitações
importantes. Primeiro, oferecem um tratamento e não uma cura, depois são eficazes
apenas para tratar alguns dos sintomas ou reduzir sem eliminar, sintomas como as alucinações.
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Esta redução parcial dos sintomas pode ser suficiente para capacitar o sujeito a funcionar em sociedade, mas não é suficiente para ele conseguir enfrentar os sintomas
remanescentes. Por último, nem todos os pacientes melhoram com fármacos. Um uso
adequado dos medicamentos é um meio de maximizar os benefícios e minimizar os
efeitos colaterais da farmacoterapia.
É isto que se pretende com a terapia de limite mais baixo ou não contínua. Na maioria dos casos, assim que os sintomas vão diminuindo de forma satisfatória com um
determinado nível de medicação, este é mantido indefinidamente. Para alguns pacientes, o nível de medicação pode ser pouco a pouco reduzido ou mesmo descontinuado,
parando a medicação por períodos de tempo.
Este tipo de abordagem envolve uma avaliação contínua dos sintomas, podendo ser
feita por aqueles que acompanham o caso, além do psiquiatra ou psicólogo, como a
assistente social ou os familiares, resultando frequentemente em níveis reduzidos de
medicação e na diminuição dos efeitos secundários.
A abordagem mais eficaz e completa no tratamento da esquizofrenia reside na combinação de medicamentos que ajudam nos problemas fisiológicos e psicoeducação para
ajudar nos problemas do meio ambiente e interpessoais onde o indivíduo se insere.
Não podemos esquecer, dos relatos de pessoas com esquizofrenia, que ter uma pessoa a quem o paciente possa recorrer para buscar ajuda e apoio durante as desconcertantes e pavorosas experiências da doença, é uma mais valia inestimável quer do ponto
de vista humano, quer do ponto de vista terapêutico.
Terminamos assim esta resenha em quatro partes de uma das psicopatologias mais
graves e desconcertantes, esperando termos contribuindo para um maior esclarecimento e entendimento desta doença incompreendida.

288

Andreia Vilaça

Enfermeira

Cuidados com o pé diabético
Saiba o que fazer para prevenir e cuidar da saúde dos pés.
A diabetes está enquadrada no grupo das doenças metabólicas. Ocorre quando o
organismo não é capaz de manter os níveis de glicemia (glicose no sangue) dentro dos
valores normais. A insulina, uma hormona produzida nas células do pâncreas, é a principal responsável pelo controlo da glicemia.
Assim, quando ocorre uma lesão nestas células existe uma diminuição ou ausência
na produção da insulina, originando desta forma hiperglicemia (concentrações elevadas de glicose no sangue).
Com o passar do tempo a hiperglicemia provoca lesões nos vasos sanguíneos, nos
nervos e noutras estruturas internas. A acumulação de complexos derivados da glicose, nas paredes dos vasos sanguíneos levam ao seu espessamento e ruptura, comprometendo assim a circulação sanguínea, tendo como consequências, complicações vasculares graves que podem originar cegueira, problemas renais, problemas cardiovasculares e neuropatia periférica.
A neuropatia periférica consiste na lesão dos nervos periféricos, como por exemplo
os nervos a nível do pé. Esta lesão resulta numa diminuição acentuada da sensibilidade térmica e dolorosa por parte do membro. Deste modo, a lesão dos nervos periféricos associada à lesão dos vasos sanguíneos e à má circulação periférica resultam no chamado Pé Diabético, como tal é necessário ter alguns cuidados especiais.
Uma vez que o pé está com diminuição da sensibilidade, a pessoa com Diabetes está
mais susceptível a queimaduras e a lesões cutâneas. Por sua vez, o sistema circulatório
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está também comprometido o que conduz a um tratamento mais demorado, porque
existe uma diminuição do aporte sanguíneo à ferida dificultando assim a sua cicatrização.
Para prevenir todos estes problemas associados ao Pé Diabético é necessário ter
alguns cuidados diários com os seus pés.
CUIDADOS DE HIGIENE
– Lave os pés diariamente com água e sabão neutro, seque muito bem principalmente entre os dedos;
– A água com que lava os pés não deve estar muito quente, verifique a temperatura da água com o cotovelo;
– Inspeccione cuidadosamente os pés quanto ao aparecimento de bolhas, calos,
queimaduras, cortes, etc;
– Utilize um espelho para observar a planta do pé, se não for capaz peça a ajuda
de alguém;
– Aplique creme hidratante nas zonas mais secas mas não entre os dedos;
– Não trate os calos através do corte ou agentes químicos, consulte o seu médico.
CUIDADOS COM AS UNHAS
– Amoleça as unhas em água tépida antes de as cortar;
– Escolha um sítio iluminado para cortar as unhas, se tiver problemas de visão peça
a alguém para o ajudar;
– Corte as unhas rectas sem aparar os cantos para evitar que elas encravem.
CUIDADOS COM O CALÇADO E MEIAS
– Os sapatos devem ser confortáveis desde o momento em que os compra, não espere que eles se adaptem;
– Use calçado que permita ao pé “respirar”;
– Verifique sempre o interior dos sapatos antes de os calçar, não devem conter
pedrinhas e as palmilhas não devem ter rugas;
– Use meias de algodão e confortáveis;
– Evite meias apertadas com remendos ou costuras;
– Não caminhe descalço;
– Para aquecer os pés calce meias, nunca utilize botijas de água quente, almofadas
eléctricas ou aquecedores.
MEDIDAS PARA PROMOVER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA
– Evite fumar;
– Evite se sentar com as pernas cruzadas;
DEVE ESTAR ATENTO PARA O APARECIMENTO DE:
– Pus no leito das unhas ou qualquer ferida entre os dedos;
– Zonas vermelhas ou escuras nos pés;
– Zonas com cor azulada ou sensação de picadas;
– Úlceras ou zonas dolorosas nos pés;
Um olhar atento e cuidadoso para com os seus pés pode prevenir o aparecimento
de lesões cutâneas, úlceras e outras lesões. É igualmente importante ser seguido regularmente numa consulta especializada para pessoas com Diabetes, os profissionais de
saúde saberão cuidar de si.
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“Aldeias Lar”. Sabe o que são?
“Aldeias Lar” é um conceito e projecto proposto por João Martins, professor universitário em Beja, na sua tese de doutoramento, para dar resposta à crescente desertificação a que se assiste no interior do país, e ao crescente envelhecimento da população. Estas “aldeias” são pensadas para acolher os (mais) idosos e dar uma nova vida às
aldeias quase “fantasmas”, cujas casas estão devolutas e em situação de abandono, em
que a oferta de emprego é praticamente inexistente.
O objectivo é recuperar essas casas e reconvertê-las em apartamentos que irão
albergar quer famílias quer pessoas sós. Também existe a possibilidade, caso se justifique e estando de acordo com o Plano Director Municipal (PDM), de construir novos
apartamentos. Além de garantirem a dignidade da pessoa idosa e a qualidade na oferta de produtos e serviços, as “Aldeias Lar” disponibilizam assistência médica e social 24
horas por dia, além das habitações e dos equipamentos e serviços normais como em
qualquer outra localidade, como cabeleireiros, locais de lazer, etc.
O projecto parece trazer inúmeras vantagens, entre elas, permitir que os idosos permaneçam em suas casas evitando assim que se tenham de deslocar para lares tradicionais situados noutras localidades do concelho e/ou distrito. Desta forma, podem receber a visita de familiares e amigos sempre que quiserem e com privacidade.
Depois, além de combater a desertificação possibilita a criação de vários postos de
trabalhos desde na área da geriatria, passando pela jardinagem, cozinha, entre muitos
outros. Sem esquecer que estas aldeias podem criar um outro tipo de atracção, como
turismo rural, de aldeia ou de saúde, através do investimento das empresas públicas,
privadas ou público-privadas para a exploração e gestão destas aldeias e assim potenciar os recursos existentes. Este facto poderá, inclusive, atrair indivíduos vindos do
estrangeiro que, ao adquirirem a reforma, optam por passar o seu tempo em Portugal,
atraídos pelo clima agradável que o país dispõe.
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Conjunto habitacional (monte tradicional em degradação),
situado no vale do Sorraia, junto à estrada, na Erra, Coruche.
Será possível a recuperação?
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Actualmente, em Portugal existem duas “Aldeias Lar”. São Martinho das Amoreiras, situada no concelho de Odemira, distrito de Beja, e São José de Alcalar na freguesia de Mexilhoeira Grande, perto de Portimão. Esta última trata-se de uma aldeia
construída de raiz dado que, não obedecendo integralmente ao projecto proposto por
João Martins (que consiste na recuperação de casas abandonadas) aproxima-se, em
muito, ao conceito de “Aldeia Lar” sendo, por isso, considerada como tal.
A aldeia de São José de Alcalar foi idealizada pelo padre Domingos Costa e construída graças ao seu esforço, e, boa vontade de várias entidades e particulares. Para este
pároco foi a concretização do sonho de ajudar os pobres dos mais pobres, idosos (sejam
casais ou pessoas sós) que, por várias razões, não tiveram ou não têm condições para
manter as suas casas, em que os familiares não conseguem ou não podem dar resposta às suas necessidades ou, ainda, porque não querem ou não se adaptaram aos lares
tradicionais. Nesta aldeia, os moradores residem num apartamento (um por casal ou
um para duas ou três pessoas) e têm ao dispor uma lavandaria, refeitório e uma capela, entre muitas outras coisas. Os idosos desta aldeia também participam nas actividades, ajudam na cozinha, cuidam do jardim e da horta e, muito importante, podem sair
da aldeia sempre que quiserem, ir a passeios com os “vizinhos” ou sozinhos.
Questionado acerca como tudo aconteceu, como foi possível construir uma aldeia,
o padre Domingos (nunca esquecendo as dificuldades que enfrentou) sabe que “os
milagres só acontecem onde se acredita neles”. O próximo “milagre” será a Aldeia dos
Querubins, destinado a crianças. Além destas duas “aldeias” em Portugal, existe também um projecto semelhante na Irlanda, e todos se revelaram um sucesso. Um exemplo a seguir.
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A 790 km de altitude, orbita aquele que foi um marco na já longa história de exploração levada a cabo pelos portugueses. Falo do satélite PoSAT-1, desenvolvido por um
conjunto de entidades portuguesas, reunindo públicos e privados, numa parceria que
inclui instituições como o INETI, as OGMA, EFACEC, Marconi ou o Instituto Superior Técnico, apenas para citar alguns exemplos.
Este grupo de trabalho, com a colaboração da Universidade de Surrey e sob a coordenação de Fernando Carvalho Rodrigues, foi bem sucedido permitindo que em
Setembro de 1993, a bordo do foguetão Arianne IV, o primeiro satélite nacional (e até
hoje o único) fosse lançado para o espaço.
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O satélite, para além de possibilitar uma útil transferência de tecnologia e treino
através da experiência, foi o primeiro micro-satélite (com cerca de 50 kg) a possuir um
sistema de navegação por GPS em órbita (e daí diferente dos utilizados no solo). O satélite possui também um sistema de observação da terra, composto por duas câmaras,
uma com resolução espacial de cerca de 2 km e outra na ordem dos 200 metros. Em
paralelo e por forma a rentabilizar o PoSAT-1, foram desenvolvidas estações de rastreio
para utilização pelas Forças Armadas, por forma a permitir a comunicação com tropas
presentes em missões fora do nosso território.
Paradoxalmente, desde 1993 que não se verifica, pelo menos de forma visível, interesse no lançamento de outros satélites que possam suprir necessidades reais que temos
neste domínio e levar a que Portugal avance de forma consistente na corrida espacial
que teve inicio há mais de meio século.
De facto o mercado da detecção remota em 2006 atingiu os 7000 milhões de dólares americanos apresentando um crescimento na ordem dos 6%. Resta saber porque
não estamos nós, por um lado a retirar dividendos deste mercado e por outro a evitar
gastos na aquisição de dados e capacidades oferecidos por satélites propriedade de
governos que não o nosso ou de empresas sediadas no estrangeiro (como o Ikonos ou
Quickbird).
A monitorização ambiental e dos oceanos, de culturas agrícolas e floresta, o apoio
a operações de socorro e militares, a investigação científica pura ou as comunicações
são apenas algumas das áreas em que um programa espacial português poderia constituir uma mais valia a um país que necessita urgentemente de adquirir capacidades
que o distingam e atribuam o chamado valor acrescentado.
O nosso país irmão, o Brasil, não só possui um programa espacial como investiu
nele, apenas em 2006, cerca de 200 milhões de dólares, sendo que uma das prioridades é o lançamento de um satélite brasileiro por um foguetão também brasileiro lançado a partir de um ponto no interior do país, ou seja alcançar a total independência em
termos espaciais (no lançamento de satélites) como aliás procura fazer também em termos energéticos sendo que nesse campo Portugal tem dado alguns passos importantes,
pelo menos no domínio das energias renováveis.
Outro exemplo de sucesso brasileiro na indústria aeronáutica é a Embraer, hoje
uma das maiores empresas do sector em todo o mundo. Esta teve em 2006 vendas no
valor dos 3600 milhões de dólares e lucros líquidos de quase 400 milhões. A Embraer
é a detentora de 70% da Airholding, companhia que controla 60% da “portuguesa”
OGMA (Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, fundada em 1918 em Alverca)
tendo sido assinado em Agosto de 2006 um acordo, mediado pelo governo, que permite às OGMA expandir as suas capacidades através de uma importante parceria
estratégica com a companhia brasileira.
No entanto, muito há ainda a fazer no campo tecnológico em Portugal, especialmente na tecnologia que nos pode ser útil enquanto nação e que pode resultar num
aumento das nossas exportações, elemento vital na saúde da nossa tão debilitada economia. Porém, áreas em que as nossas capacidades técnicas e científicas poderiam ser
utilizadas são, paradoxalmente quase ignoradas em termos de estratégia global de
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incentivo à investigação ou até na divulgação à população, por exemplo nas próprias
escolas, quando os jovens se preparam para decidir o rumo que pretendem seguir.
Porque não apostar na indústria de defesa por exemplo? Actualmente estão em
construção os Navios de Patrulha Oceânicos nos estaleiros de Viana do Castelo. Estes
navios terão como missão o patrulhamento daquela que é a maior Zona Económica
Exclusiva da UE, que adquire um papel fundamental enquanto ponto de passagem (e
infelizmente nem sempre de destino) de várias rotas comerciais relevantes e que oferece também importantes desafios de segurança nomeadamente no controlo de actividades ilícitas nas nossas águas.
Estes navios, apesar de um bom exemplo de como em Portugal dispomos frequentemente de recursos e capacidades que nos conferem autonomia em áreas que, caso
estimuladas poderiam contribuir de forma fundamental para a criação de emprego e
de riqueza evitando assim a fuga de capitais para o estrangeiro, é um exemplo flagrante
da forma como pensamos o nosso futuro.
O programa dos Patrulhas esteve, e como é habitual, repleto de episódios de sucessivos avanços e recuos acabando no final por ser limitado o número de navios encomendados em relação ao inicialmente decidido.
Em contraste, a Suécia, país com menos de 10 milhões de habitantes, e coberto de
gelo grande parte do ano, desenvolveu parcerias por forma a construir um dos mais
avançados navios da história. A Classe Visby é caracterizada pela sua invisibilidade aos
radares, conferida pela utilização de materiais especiais e desenho revolucionário que
reduzem a sua “assinatura”.
As corvetas desenvolvidas pela sueca Kockums e construída nos seus estaleiros conseguiram mesmo antecipar-se aos esforços americanos que planeiam o lançamento do
seu primeiro navio operacional do tipo “stealth” em 2011. O custo de cada corveta ronda os 184 milhões de dólares (em que parte da verba ficará na própria Suécia) mas coloca aquele país escandinavo na primeira linha da tecnologia naval, adequando-se este
tipo de navios à tipologia acidentada e recortada da costa daquele país e às missões que
são exigidas à Marinha Real Sueca.
O futuro da indústria e tecnologia portuguesa deverá passar obrigatoriamente pelo
desenvolvimento ou adaptação de sistemas com utilidade prática em áreas estrategicamente relevantes para a nossa economia e que nos concedam a autonomia que inevitavelmente equilibra a balança de pagamentos e a pode mesmo fazer pender para o
lado positivo através das exportações. A atribuição de apoios e estímulos à investigação
deveria passar, num momento em que escasseiam os fundos, ou talvez escasseie essencialmente o bom senso na sua aplicação, pela avaliação dos benefícios reais para o país
que cada projecto oferece.
Não basta seguir as tendências do estrangeiro, é necessário sim perceber quais as
mais valias que podem ser aplicadas por forma a gerar riqueza e bem-estar aos portugueses, riqueza essa que poderá então ser aplicada para um crescimento sucessivamente maior e uma real consolidação da economia.
Talvez a abertura de uma segunda Câmara na Assembleia da República, com funções consultivas e destinada aos representantes dos diferentes sectores da sociedade por297
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tuguesa incluindo patronato e trabalhadores, ordens profissionais, instituições como o
Conselho de Reitores ou as confederações agrícolas e de pescas poderia, de forma eficaz, promover a ligação entre todos aqueles que, por um lado produzem o conhecimento e por outro aqueles que dele necessitam e beneficiariam para produzir riqueza
e criar emprego.
Tal estrutura teria ainda outras importantes funções na regulação democrática da
Nação ao introduzir uma maior proximidade entre os cidadãos, os seus interesses e a
chamada classe política. Perante a actual situação de claro sub-aproveitamento das
capacidades nacionais, de uma aplicação de recursos humanos e financeiros de forma
muitas vezes atabalhoada fica a pergunta, será que os Suecos também se queixam de
viverem em “um país pequeno”?
Como disse em entrevista D. Duarte, duque de Bragança, “Temos de saber o que
queremos, temos de trabalhar para isso e exigir dos poderes públicos e da nossa democracia que faça o que é útil para o País.

298

Vasco Manuel Mantas

Bioterrorismo

A humanidade, nos últimos séculos, tem vindo a acumular um espantoso volume
de conhecimentos sobre o funcionamento dos sistemas biológicos. Se por um lado essa
informação permitiu a resolução de problemas que afligiam a nossa espécie desde o
principio dos tempos, abriu as portas simultaneamente, e como geralmente sucede
com todo o avanço tecnológico que produzimos, para a sua utilização com fins bélicos.
Numa Era em que tanto falamos de armas de destruição maciça importa abordar
uma das componentes dessa ameaça e que frequentemente mais é esquecida pelas
populações, por não possuir a componente “espectacular” oferecida aos sentidos por
uma detonação de um veículo armadilhado ou em ultima análise de um engenho
nuclear.
A ameaça biológica é silenciosa mas igualmente mortal e difícil de conter uma vez
libertada. Esta ameaça pode ter a sua origem ou em organismos vivos causadores de
doenças ou nos agentes produzidos por microorganismos (toxinas). A diversidade de
seres e agentes que podem ser utilizados é enorme, quase tanto quanto o número de
bactérias e outros microorganismos que nos causam problemas de saúde. A maior ou
menor dificuldade na produção, manutenção, transporte e aplicação dos mesmo é que
confere a maior ou menor utilidade enquanto arma biológica desses agentes.
Podemos pensar que é recente a utilização deste tipo de métodos para incapacitar
ou matar militares e populações civis mas de facto vem já de longe. A prática de catapultar cadáveres de doentes durante cercos a cidades era uma prática por vezes utilizada como o foi, por exemplo, em 1347 pelo exército mongol sob controlo do khan Jani
Beg que colocara cerco a Caffa, na Crimeia. Outro caso histórico da utilização de
microorganismos como arma veio do território hoje Estados Unidos da América. O
exército inglês, em 1736, sob o comando do General Jeffrey Amherst, distribui aos índios
do Delaware mantas que haviam sido utilizadas por colonos infectados com varíola, na
esperança que esta se propagasse entre a população nativa pondo fim ao conflito que
decorria.
Os casos de utilização deste tipo de expedientes para eliminar forças inimigas foi
depois disso utilizado abundantemente durante os séculos que se seguiram, em especial
no século XX, nomeadamente durante as duas guerras mundiais e conflitos que antecederam a segunda, incluindo a invasão Japonesa da China.
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Em 1966 o exército americano conduziu uma experiência, colocando bactérias inofensivas no metro de Nova Iorque, testando assim os efeitos de um ataque dessa natureza a um dos sistemas com maior número de utilizadores de todo o mundo. Uma avaliação desse teste estimou que cerca de um milhão de nova-iorquinos tinha sido exposto à bactéria. Caso não tivesse sido um teste mas sim um ataque real o número de fatalidades seria incrivelmente elevado. Depois do 11 de Setembro e conhecendo estes factos é impossível deixar de considerar que a ameaça colocada por este tipo de “armas”
é de facto preocupante.
Em 2001, por iniciativa provavelmente de um grupo interno americano, foram distribuídas cartas contendo esporos de antrax (Bacilus anthracis) que causaram doença a
22 pessoas e a morte a 5. Estes esporos, quando inalados levam frequentemente à
morte, já que a dose considerada fatal é relativamente pequena, provocando hemorragias que em cerca de 5 dias se tornam fatais.
Uma das principais preocupações, colocada por este tipo de agentes, está na sua
produção ser acessível a um elevadíssimo número de pessoas, sem qualquer controlo
possível. As técnicas de produção estão disponíveis quer na literatura científica quer na
própria internet, já que os procedimentos são os mesmos utilizados para fins pacíficos,
nomeadamente de investigação biológica/médica. Os equipamentos necessários podem também ser adquiridos sem qualquer restrição e em termos de recursos humanos
é também fácil encontrar quem tenha a experiência para conduzir um programa desta
natureza. Se bem que a manutenção de agentes biológicos possa ser mais difícil do que
a de agentes químicos, podemos encontrar várias razões que favorecem os primeiros
para desencadear um ataque terrorista, incluindo a existência de um período de incubação que pode ser adaptado, escolhendo um organismo ou toxina adequado, aos
objectivos e tempos de execução da operação. Considerando um período de incubação
médio, o agente em causa pode ser libertado e permanecer sem detecção até que as primeiras vitimas comecem a apresentar sintomas, tendo, durante esse período o agente
continuado a contaminar os cidadãos. Depois torna-se ainda necessário identificar o
agente, o que pode ser mais ou menos difícil e encontrar a fonte. Entretanto o caos e
pânico instalado serão certamente enormes bem como a afluência em massa de pessoas contaminadas e também daqueles que não estando, acreditam estar, provocando
facilmente o colapso de qualquer sistema de saúde, especialmente em áreas com menores capacidades humanas e logísticas.
Também nas zonas rurais a ameaça é real, quer directa quer indirectamente.
Mohammad Atta, um dos terroristas envolvidos no ataque ao World Trade Center,
estudou atentamente e fez repetidas visitas a pistas de aviação em zonas rurais por
forma a conhecer o funcionamento de aviões pulverizadores, tendo também sido
encontrada documentação sobre o tema na posse de Zacarias Moussouai, que se acredita ter estado também ligado ao ataque mas que foi preso antes da sua conclusão.
Embora o intuito não seja conhecido, é provável que o objectivo fosse ou utilizar o
mesmo para provocar um ataque biológico/químico, pulverizando sobre uma zona
habitada um qualquer agente ou a utilização do tanque para fertilizantes como um
depósito extra de combustível provocando a colisão, à semelhança do que foi feito com
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os aviões comerciais, contra um edifício maximizando os danos através da gasolina nele
contida. Provavelmente nunca iremos saber qual o objectivo real que motivou o interesse mas o alerta, esse não podemos ignorar.
Por outro lado também as plantações e gado podem ser alvos deste tipo de ataques.
Não será particularmente complicado lançar o caos em determinada região e na própria economia através da disseminação de agentes que possam causar danos significativos ainda que não causando fatalidades ou mesmo qualquer doença entre humanos.
Este tipo de procedimentos pode, por outro lado também visar as cadeias de distribuição alimentar, aí já através de agentes patogénicos, potencialmente fatais ou não para
o homem, incutindo assim o medo nos consumidores e, consequentemente, a perturbação da economia e vida em sociedade, objectivo frequentemente procurado pelos
grupos responsáveis por acções desta natureza. Não seria, aliás inédita, a utilização destes métodos como forma de luta. Em 1978, grupos terroristas palestinianos colocaram
mercúrio em limões produzidos em Israel, que tinham como destino a Europa com
consequências óbvias.
Podemos sempre afirmar que Portugal não se encontra na rota dos grandes grupos
terroristas, mas o que é um facto é que não precisam de ser grandes e complexos grupos terroristas a desencadear ataques biológicos, podendo inclusivamente o terrorismo
ter motivações económicas. Simultaneamente, a cada vez maior exposição mediática
de Portugal, através dos grandes eventos internacionais que decorrem no país aumentam o risco a que estamos sujeitos, até de forma indirecta podendo os ataques visar
alvos estrangeiros em Portugal (como em 1979, no ataque ao embaixador Israelita

Ephraim Eldar na cidade de Lisboa).

Daqui podemos concluir que é grande a vulnerabilidade, em caso de ataque com
armas biológicas, quer dos grandes agregados populacionais, como Lisboa, Porto ou
Coimbra em Portugal, como de pequenas ou médias comunidades do interior, como
Coruche. Resta saber quão preparados estamos para lidar com esta questão e qual o
nível de conhecimento, por parte das populações, destas problemáticas, que, no actual
mundo em mudança se tornam fundamentais enquanto formas de auto-protecção e
das próprias comunidades em que nos inserimos já que os paradigmas de antes, incluindo
os de segurança, já não se aplicam.
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Transgénicos
Os riscos existem, são bem reais e ultrapassam largamente a questão da
saúde alimentar e biodiversidade.

A sociedade da informação como apelidamos a fase da civilização em que vivemos,
tornou-se cada vez mais na “sociedade da opinião”. O debate e intervenção cívica favorecendo ou contrariando aspectos diversos do país e do mundo, constituem um dos alicerces da democracia e do espírito de serviço a bem da comunidade e da própria
nação.
Sem intervenção dos cidadãos e das ditas elites culturais é impossível garantir a eficiente gestão e fiscalização do Estado e regulação da sociedade através de leis justas e
adequadas. No entanto, e aqui reside a grande dificuldade, a “opinião” apenas é construtiva quando baseada em factos e numa reflexão profunda sobre o que é comentado, tantas vezes com veemência e intolerância significativa por parte dos partidários de
determinada ideia.
A ciência parecia apoiar o desenvolvimento desta sociedade da informação (quase
utópica na verdade), promessa de um progresso eterno e baseado nos valores das luzes,
do conhecimento. Porém, e como todas as utopias, a ciência que parecia esclarecer o
mundo foi a mesma que o mergulhou numa situação deveras perigosa de manipulação
política e económica de dados parciais e frequentemente descontextualizados apesar de
retirados de fontes técnicas, como já havia sido antes feito na história para justificar até
a superioridade de determinados povos, partindo de elementos também na altura considerados científicos.
Recentemente no nosso país um incidente com um campo de milho transgénico,
que pode ser considerado uma versão “branda” de ecoterrorismo se é que a destruição
de propriedade pode ser considerada um acto brando, levantou a necessidade de debater a questão.
Como é claro e já vai sendo habitual os transgénicos foram então abordados na
comunicação social por todos, e todos se achavam capazes de encontrar os benefícios
e os perigos dos organismos geneticamente modificados com absoluta certeza mesmo
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apesar de nem a ciência o ter feito ainda em grande medida. Tal como aconteceu com
a temática das alterações climáticas, organizações ecológicas extremistas, muitas vezes
ao serviço de interesses políticos levaram a que no passado as suas acções não motivassem a população, empresas e governos a simpatizar e perfilhar esta causa até muito
recentemente, em que, e novamente interesses políticos e económicos deram um novo
fôlego (e marketing cuidado!) ao aquecimento global que, cientificamente, é ainda sensível e um tema pouco dado a paixões.
A nível nacional também o mesmo aconteceu com a conhecida polémica do novo
aeroporto de Lisboa em que qualquer um pôde conseguir alguma atenção dos media
ao emitir pareceres, com um aspecto técnico mas que se limitavam frequentemente à
súmula de dados ouvidos e repetidos vezes e vezes sem conta, com as deturpações que
esse processo origina.
É dramática a contradição originada pela primazia da ciência e da técnica quando,
simultaneamente os “opinion makers” desprovidos das habilitações necessárias mas
que tanta influência têm na população, não deixam o espaço necessário aos que
podem de forma clara esclarecer e ajudar no processo de decisão, que em última análise acaba por ser político e até ideológico dependendo assim dos humores e crenças da
população e seus representantes.
Na verdade o que são os transgénicos, quais os benefícios e perigos? Estas são as perguntas que se deveriam colocar e a resposta, apesar de complexa, poderia auxiliar a
população a formar a sua opinião com base em dados e não em propaganda.
Os organismos geneticamente modificados e vamos abordar essencialmente e por
falta de espaço os vegetais, caracterizam-se por possuírem no seu ADN (o código que
nos faz únicos e define quem somos, sendo utilizado por exemplo na investigação criminal para identificação de vitimas e de vestígios, como no tão badalado “Caso Maddie”) elementos genéticos de outros organismos transferidos deliberadamente com
recurso a tecnologia.
Desta forma e através do código que antes não possuíam, adquirem propriedades
novas que lhes dão uma qualquer vantagem aumentando assim a sua chance de sobrevivência e benefícios para o Homem em relação a um outro organismo da mesma espécie mas não modificado.
Existem várias formas no mercado de transgénicos desde os anos 90, com diferentes
objectivos e características. Em concreto o milho, o trigo e a soja por exemplo têm vindo a ser privilegiados na manipulação nomeadamente por forma a introduzir a capacidade de produzirem uma toxina (a proteína CryIA(b)) existindo também outras variantes Bt) que opera como insecticida ao actuar ao nível das células do sistema digestivo
de lepidopteros e levando ao seu rebentamento e consequente morte do animal sendo
obtida de uma bactéria denominada Bacillus thuringiensis (Bt) que a produz normalmente tendo-a codificada no seu património genético que é transferido.
Aos insectos nada acontece ao consumirem o milho normal, no entanto ao consumirem o milho transgénico morrem. O Bacillus thuringiensis já é utilizado como insecticida há já quase 50 anos, mas com a diferença de ser aplicado como spray com menor
eficácia. No caso dos transgénicos, a toxina é produzida ao longo de todo o ciclo de vida
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da planta, e em todos os seus tecidos, incluindo durante a senescência das folhas tal
como é referido por vários autores.
Entre os benefícios encontramos uma maior resistência a determinadas pragas, o
aumento da produção, redução de custos e até a diminuição do número de envenenamentos decorrentes da manipulação de insecticidas.
Se os benefícios são assim tão óbvios, especialmente num momento em que os
medos e até a concretização em vários países de uma subida dos custos do trigo e milho
pelo aumento da procura para produção de biocombustível, os perigos também existem.
A transferência de genes para variedades selvagens, fora do controlo humano, adaptação dos insectos com desenvolvimento de resistência aos insecticidas e alterações no
ecossistema agrícola são apenas alguns, excluindo os próprios aspectos éticos da manipulação de seres vivos. Conhecem-se já efeitos em organismos que não são os alvos das
toxinas produzidas mas que apresentam semelhanças com os que se pretendem eliminar e na verdade muito está ainda por fazer neste domínio.
Os próprios organismos decompositores no solo são afectados mas, e até agora, não
foram detectados efeitos directos sobre mamíferos, apesar dos receios de alergias ou
reacções inesperadas ao consumo de plantas modificadas, incluindo por gado.
Não nos cabe emitir um veredicto sobre o valor dos transgénicos, mas parece-nos
importante alertar para a importância do debate, mas um debate sério e baseado em
elementos sólidos e validados, respeitador e em que sobretudo não haja margem para
apoiar ou justificar a violação da lei e da propriedade privada como forma de pressão.
A genética é ainda uma ciência jovem. O próprio modelo que temos para o ADN
foi apenas encontrado em 1953 por James Watson. Nestes cerca de 50 anos passámos
de uma quase total ignorância sobre a estrutura deste ácido à sua manipulação para
modificar os próprios elementos constitutivos da vida de uma forma nunca antes possível.
Os riscos existem, são bem reais e ultrapassam largamente a questão da saúde alimentar e biodiversidade. Não podemos esquecer que o poder da genética pode ser utilizado para o bem, beneficiando a humanidade e abrindo portas com potenciais incríveis, ou para o mal possibilitando atrocidades como apenas o Homem também consegue conceber.

304

Vasco Manuel Mantas

Agricultura em Israel

Num momento em que se debate a necessidade, ou ausência dela, das culturas
geneticamente modificadas e em que as ameaças climáticas parecem cada vez mais
reais, torna-se necessário reflectir sobre a implementação de novas políticas agrícolas e
a introdução de sistemas e metodologias alternativas às hoje empregues no nosso país.
É também extremamente pertinente reconhecer a tendência crescente de muitos
países ou blocos em se assumirem como auto-suficientes. Hoje esta independência é
normalmente associada a aspectos energéticos, seja através de fontes próprias seja através de acordos internacionais.
Por outro lado a capacidade para garantir que as fontes alimentares nacionais são
suficientes para suprir as necessidades internas e ainda as exportações realizadas ou
pretendidas, tem sido em épocas recentes desvalorizado face ao passado, mas é um
facto incontornável a associação entre fontes alimentares e energéticas e a consequente
flutuação dos custos das primeiras para produtores e consumidores, em consequência
de modificações nos custos das ultimas. Esta relação nunca foi tão grande como hoje e
leva à necessidade de reforço de uma capacidade independente de produção para
ambos os sectores, vitais para a economia e estabilidade de qualquer nação. Aliás a utilização do que são tradicionalmente fontes alimentares e não de energia para a produção dos denominados bio-combustíveis (como a cana-de-açúcar por exemplo) alterou
dramaticamente, e espera-se que de forma crescente, as dinâmicas das transações e
fixação de preços nos produtos da terra.
O estudo comparado entre diferentes regiões ou países pode assim fornecer não só
pistas sobre as soluções possíveis para os problemas que enfrentamos em termos de
desequilíbrios da balança comercial, como pode ajudar na antecipação da identificação de crises antes mesmo que estas ocorram.
Israel oferece esse termo de comparação por um vasto conjunto de razões, das quais
se destaca o sucesso da agricultura naquele país onde, à partida, as condições para a
mesma são no mínimo, muito exigentes.
305

Agricultura em Israel

Neste país, no ano 2000, as receitas conseguidas com a agricultura rondaram os 3.3
mil milhões de dólares, com cerca de 20% da produção exportada e representando na
data, cerca de 2.4% do Produto Interno Bruto e estando de acordo com dados do
Gabinete de Estatística Israelita, 1,2% da população empregue neste sector em 2006
(em contraste com os cerca de 12% contabilizados pelo INE para Portugal no mesmo ano).
Destes valores podemos concluir que a actividade agrícola não representa uma
parte significativa da economia israelita, ao contrário do que já sucedeu no passado em
que a mesma tinha um peso relevante na economia do Estado Judaico.
No entanto, e bem mais pertinente é a análise da proporção entre a produção e o
consumo interno, medindo-se assim a auto-suficiência alimentar do país. Neste campo
Israel é um exemplo já que consegue, de forma eficiente, assegurar que um nível elevado de todas as suas necessidades alimentares nacionais (perto de 70% ou mesmo mais
segundo alguns autores) são supridas pela produção interna ou pelas importações compensadas com as exportações realizadas. Compare-se agora este valor com a situação
recentemente verificada em Portugal, em que de acordo com o EuroStat, em relação
ao milho por exemplo, o grau de auto-suficiência rondava os 40%. Ainda mais dramática, ou reveladora da realidade do panorama agrícola nacional são os valores globais
para a totalidade dos cereais produzidos com a produção nacional a decair de uma já
pobre auto-suficiência de 38% em 1993, para apenas 26% em 2002.
Quando uma parte significativa do território se encontra afecto à produção agrícola e actividades a ela associadas torna-se difícil de compreender esta total dependência
face a fontes externas de alimentos e dessa forma às flutuações dos mercados internacionais, obviamente desatentos às potenciais necessidades e interesses do nosso país.
A análise quer de solos quer do clima de Israel leva-nos facilmente a concluir que
as condições para a agricultura são extremamente exigentes e foram no passado inclusivamente consideradas como impróprias e certas regiões tidas mesmo por inabitáveis.
Climaticamente influenciado pelo mediterrâneo oriental e por áreas desérticas ao
longo das suas fronteiras, a precipitação varia entre os 100 (ou menos em algumas
áreas) e os 1000 mm, de acordo com a região em causa, tendo a maior parte do território precipitações compreendidas entre os 100 e os 600 mm. Na realidade, mais de
metade do território Israelita, com uma população total que ronda hoje os 7 milhões,
corresponde a área desértica.
Assim conclui-se que um país com condições menos favoráveis, menos população
em percentagem empregue no sector primário e uma menor ocupação do solo com
actividades agrícolas consegue ter um rendimento mais eficiente e que mantém os
níveis necessários para se aproximar de uma auto-suficiência alimentar e um equilíbrio
financeiro nesta área.
O segredo para esta eficácia está na longa luta contra as adversidades (de variada
ordem) colocando a ênfase na utilização racional dos recursos disponíveis e no desenvolvimento e sobretudo aplicação de tecnologias diversas, variando entre sistemas de
monitorização das regas e sua optimização, ordenamento e aproveitamento eficiente
dos parcos recursos hídricos e a melhoria dos próprios produtos cultivados através de
pesquisa em laboratório.
306

Vasco Manuel Mantas

A racionalização da água e sua reciclagem tem sido uma das prioridades desde cedo
(de facto ainda antes da independência de Israel em 1948). Um dos principais projectos é o denominado ‘Sistema Transportador de Água’ ou como é várias vezes referido
a nível internacional ‘National Water Carrier’. Este sistema permite o transporte de
água a partir do Mar da Galileia para as regiões mais áridas. Conjuntos de canalizações de grandes dimensões, canais e reservatórios ao longo de dezenas de quilómetros
permitem o transporte da água para onde é necessária com o objectivo de ser utilizada tanto para fins domésticos como agrícolas ou mesmo industriais.
O sistema e o próprio plano de transvases não está isento de polémica e tensões
regionais, mas até hoje é considerado como um dos pilares e acima de tudo como uma
das marcas da capacidade e determinação israelita em transformar uma região hostil,
numa paisagem habitável e sustentável.
No entanto importa frisar que o aproveitamento hídrico não se faz apenas ao nível
das grandes obras, para onde o discurso político frequentemente tende pela visibilidade que estas têm. No caso israelita um dos mais celebrados elementos da política agrícola nacional é a utilização da água, à escala das explorações, através de métodos regulados por sistemas informáticos e apontados directamente às raízes das plantas, reduzindo gastos muitas vezes desnecessários e que provocariam o colapso do abastecimento de um líquido que tantas vezes não está presente nas quantidades necessárias.
Paralelamente, universidades e centros de investigação desenvolvem inovações constantes a diferentes níveis, contando com um forte apoio governamental que estimula
activamente, através de organismos próprios, estas linhas de investigação que têm aplicações práticas na economia e vida dos cidadãos.
É assim através da combinação de factores como a determinação, necessidade,
conhecimento cientifico e tecnológico aplicado à realidade e da conjugação de planos
de grandes dimensões com os de menor escala mas ainda assim essenciais no processo
de gestão de recursos, que Israel consegue, de uma forma eficiente, garantir uma produção proporcionalmente elevada e geradora de riqueza e estabilidade.
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Educadora de Infância

As Birras
A criança tem que aprender a controlar-se sozinha!

Isto, em princípio, parece ser uma verdade claríssima para todos os educadores,
mas nem sempre é tão fácil de pôr em prática. Nós sabemos que a partir de muito cedo
a criança percebe que pode fazer as suas escolhas: Como a sopa ou não como? Faço
isto ou não faço? Vou para a cama ou tento uma oportunidade de ficar mais algum
tempo no meio dos adultos? …enfim, um não acabar de situações possíveis…
Um dos grandes estudiosos deste tema, Berry Brazelton, afirma que a criança testa
os limites da tolerância dos pais e fica assustada. A decisão, o desejo de conseguir o que
quer, é tão grande que se atira para o chão a berrar. E aí temos a nossa “birrinha”. A
criança a testar os limites da tolerância dos pais e a ficar assustada. Já o dissemos e não
faz mal repeti-lo. Isto é uma situação que nós encontramos constantemente.
E, de geração em geração, vamos assistindo às eternas birras das crianças, pois
fazem parte do seu crescimento. Isto quer dizer que, como tem medo das novas “habilidades” que vai tentando, não lhe basta saber que os pais o podem ajudar a controlar-se.
A criança deve aprender a controlar-se sozinha, e embora o facto dos pais estarem
presentes possa fazer aumentar a birra, também pode ajudar a controlá-la. Por exemplo, ao verem a criança assim, dizer-lhe: “toma o teu lencinho”, ou “toma o teu cobertor”, ou “toma esta toalha para te refrescares”, “respira fundo”, “ouve esta música tão
bonita”. Mas o ideal é que a criança conseguir controlar-se sozinha.
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O já mencionado Brazelton dá um exemplo muito simples: “toma o teu ursinho de
peluche. Ele quer ajudar-te, não quer que estejas tão agitado. Precisa que o abraces.”
Este autor explica as duas hipóteses da forma seguinte: No primeiro caso (toma lá o teu
lencinho, o teu cobertor) é o pai ou a mãe que ajudam a criança a acalmar-se. Mas com
o ursinho (…ele quer ajudar-te) estão a ensinar a criança a acalmar-se sozinha.
E melhor acontece quando os pais decidem não ficar por perto enquanto dura a
birra, pois mantendo-se, estão sem querer a dizer “não consegues controlar-te”. Ao
contrário, se se afastarem, mantendo-se atentos, estão a dizer-lhe: “tu és capaz de te
controlar sozinho”.
Muitas vezes, porém, a agitação da criança é tão grande que desaconselha que a
deixem ficar só, mas em muitos outros casos é aconselhável fazê-lo. Há ainda muitas
outras “técnicas” para lidar com a criança quando ela está agitada.
O chamado “abraço do cesto” que é sentá-la ao colo, abraçando-a de tal forma que,
sem a magoar, a mantemos com os braços presos junto ao corpo. Ou o “abraço de
tesoura”, este quando a criança chega a espernear dando pontapés para todos os lados.
Neste caso abraçamo-la pondo uma perna por cima das dela, com pressão suficiente
para a acalmar, mas também sem a magoar.
Tudo isto podem ser técnicas muito conhecidas, mas convém relembrar sempre:
uma canção que a criança goste ou umas palavras meigas ao ouvido são o melhor calmante. E, nunca, prender uma criança enquanto está com uma birra. Aliás, é engraçado que crianças a quem não é dado muito colo enquanto estão calmas, provocam
algumas vezes birras como forma de pedir um contacto físico.
Quando tal acontece o ideal é manter a calma, cantar-lhe ou embalá-la no seu colo,
para que ela aprenda a acalmar. Neste caso, como noutras situações estamos a ajudar
a criança a autodisciplinar-se.
E é ainda mais importante que, depois de a criança sossegar, lhe ensinemos o que
ela deve fazer para se acalmar. Perguntando-lhe “Ouviste-me a cantar? Respiraste fundo? Ficaste sossegada?”.
Fazendo a criança crer que é ela que controla a situação, ela sente-se protegida e
pronta para acabar com a birra.
Bom, queridos pais, não é a maior parte das vezes fácil, depois de um dia de cansaço, aturar uma birra, mas é com muita alma que se resolvem estas situações. Tentem e
vão ver que dá resultado.
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Protejamos a pureza das crianças

Queridos Pais
Eu começo muitas vezes as minhas reflexões por estas palavras: “Queridos Pais!”...
e quase instintivamente. É a “pena” que me leva por esse caminho… é ela que escreve…
Chegamos ao fim do mês de Maio e, por isso, este mês eu vou voltar às minhas meditações, deixando de lado, mais uma vez, as “técnicas pedagógicas”.
A Maria Ulrich – fundadora da Escola das Educadoras, e por isso uma das percursoras em Portugal da formação de Educadoras de Infância – dizia-nos muitas vezes:
“Por vezes é bom esquecer as técnicas. Utilizem o vosso instinto de Mulher-Mãe”.
Ora, o mês de Maio traz-nos um sem fim de “memórias” sobre o tema Mulher-Mãe-Educadora. É o mês de Maria. O mês das aparições de N.ª Sr.ª de Fátima aos 3
pastorinhos.
É o mês do amor…, dos afectos.
É o mês da Primavera com toda a vida que desponta.
O nascimento, o crescimento de toda a natureza num renovar eterno. O mês da
suavidade, e do calor, que nas nossas memórias está para sempre ligado às sensações de
bem-estar. O calor ligado ao afecto, o afecto ligado às nossas flores, às nossas crianças.
E quando há dias estive em Fátima e ouvi que o tema da meditação proposto era o 6.º
Mandamento, “Guardar Castidade”, logo pensei, como é lógico, na necessidade de
preservar a pureza das nossas crianças…
Logo me surgiram as imagens de terror que às vezes se espalham ao redor daqueles que gostaríamos que pudessem crescer dentro da sua pureza natural. Os horrores
que lemos nos jornais, as notícias que nos trazem diariamente as nossas televisões!
Os relatos das tragédias que à nossa volta se abatem sobre crianças que nos são trazidas pelos seus familiares e amigos! Guardar… Castidade…, Pureza…!
São duas palavras que gostava que servissem para meditarmos este mês. Como é
importante o nosso exemplo. Se houver um pouco mais de pureza naquilo de que falamos…, nas nossas acções… na nossa vida… Como é importante a nossa intervenção
para evitar maiores desgraças… para evitar maior violência contra a pureza das crianças…
É que essas nossas “florzinhas” são frágeis. Precisam do nosso afecto. Sobretudo, da
nossa protecção… É por isso urgente intervir.
Que nunca nos falte o tempo para as ajudar a crescer com a sua alma pura. Elas,
como os três pastorinhos, são bem o exemplo de que o amor pode modificar o mundo.
Até sempre, Queridos Pais.
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Os novos perigos para as crianças
Depois de vários dias de angústia que não termina, e que nenhum de nós poderá
sequer imaginar, continua o horror do desaparecimento da pequenina inglesa Madeleine. Não poderia deixar de abordar este assunto apesar dele estar há tantos dias nas
bocas do mundo e de se ter transformado num drama global.
O Ser Humano é sempre difícil de entender. Nós criamos muitas vezes culpados,
vítimas, confundimos medos, raivas, angústias e inseguranças, e tão depressa condenamos atitudes, como na manhã seguinte saltamos em defesa de quem as praticou. Vem
isto a propósito de dois pontos que têm sido discutidos até à exaustão:
A atitude dos pais, em relação à ausência de um adulto no quarto das crianças, para
tomar conta delas ou as acompanhar enquanto os pais jantavam. E a forma como têm
gerido a procura da filha, através de todas as hipóteses fornecidas pelos mass-media,
figuras de destaque, governos dos vários cantos do mundo, e outras ajudas de todos os
géneros desde os económicos, aos políticos, aos psíquicos…
E, sobretudo, a sua posição firme e positiva apoiando-se espiritualmente na Fé. Ora
todos nós sabemos que o mais fácil de tudo é criticar. Criticar os pais, a polícia, portuguesa ou inglesa, os jornalistas pelas suas posições mais ou menos, respeitadoras da dor
daqueles pais, o mediatismo que foi dado ao caso desta criança e não a “outras” também desaparecidas, as ajudas à sua família… Porque é inglesa, etc. etc., etc. Por outro
lado, à medida que horrores deste género vão acontecendo o mundo vai-se modificando de maneira a atender à necessidade urgente de nos unirmos de uma forma extraordinária e única para ajudarmos a evitar situações destas e a minorar a “solidão” que
enfrentam estes pais. A angústia, a dor, o temor… Enfim, não continuo a enumerar as
ondas de pavor que se abateram sobre este casal que viera passar uma vulgar semana
de férias ao sol de Portugal, com a sua pequena família.
Que tragédia, Santo Deus! E outros casais? E se os ajudarmos a recuperar a filha?!
É verdade que as dificuldades com que, nos dias de hoje, se deparam os pais vivendo
em grandes centros onde têm de olhar pelas suas profissões, pela educação dos filhos,
pela família, pelos seus tempos livres, trazem necessidades acrescidas de gerir o equilíbrio das suas vidas. Mas, cada vez mais, teremos que estar atentos, muito atentos, aos
“predadores” que também não descuram a possibilidade de apanhar as suas vítimas. E
era aqui que eu queria chegar, para, mais uma vez, pensar convosco, queridos pais,
temos, também nós, que aguçar a nossa intuição de pais e educadores. Os pais têm que
redobrar os esforços para criar filhos sem medos, mentalmente sadios, seguros de si
mesmos, confiantes na vida, com atitudes optimistas em relação aos problemas da existência. Mas, cuidado. Os perigos espreitam! Portanto, dando-lhes ao mesmo tempo
confiança, protecção segura, constante, ainda que pouco visível. Há que tomar atenção ao ambiente que os cerca e que muitas vezes nos ultrapassa. Aí nós não podemos
descurar um segundo a nossa responsabilidade, sob pena de, para além da dor, termos
depois de nos confrontar com uma enorme sensação de culpa.
Até breve, queridos Pais.
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Bater nas crianças é humilhá-las
Queridos Pais
Este mês volto a falar-vos e a meditar sobre um tema que ao longo da vida sempre
me preocupou: o dos Castigos Corporais e da Humilhação.
De geração em geração, todos nós ouvimos o seguinte ditado. “De pequenino se
torce o pepino”. O que significava que, para muita gente, disciplinar a criança era, a
maior parte das vezes, utilizar castigos corporais, ou seja, bater-lhes.
Hoje em dia, no entanto, temos que nos habituar a pensar doutra maneira. Os castigos corporais (todos nós temos consciência disso) acabam realmente com um comportamento incorrecto da criança. Mas porquê? Apenas porque a assustam e lhe provocam dor física. Porque reforçam o poder e provam a maior força do adulto.
Todos nós nos lembramos também do poder do nosso Pai e da nossa Mãe e de
como isso nos assustava. Mas também nos lembramos que nessas alturas nós não os
admirávamos ou respeitávamos. Sentíamos revolta. Um pai que usa de violência com a
criança pouco mais lhe mostra do que quem manda. E passa-lhe uma mensagem clara:
Eu sou maior do que tu e não te respeito! Então a criança fecha-se numa concha de revolta e terá sempre dificuldade em aceitar os ensinamentos morais do adulto que lhe bateu.
Uma mãe contava que ainda se lembrava perfeitamente daquilo com que apanhou,
e onde. Mas não se lembrava das razões porque lhe tinham batido. Dizia sentir vergonha e vontade de se vingar. Situações como esta provocam sentimentos de humilhação.
E a criança castigada com humilhações ganha muito mais vontade de se vingar do que
de pedir desculpa.
Quem, das gerações passadas, não se lembra das palmatoadas com a régua ou com
“a menina dos 5 olhos”?
Em França, em vez desta, usavam “o martinet”, que era um chicote com uma bola
na ponta. Claro que nem todas as vezes com que ameaçavam ele era usado, por vezes
era só uma ameaça, mas a criança não deve viver aterrorizada para controlar os seus
actos. Mas, infelizmente, nós continuamos a ler todos os dias notícias de crianças violentamente espancadas por adultos… por aqueles que mais as deviam defender de
qualquer violência. E violência gera violência. Pois, queridos pais, os “mimos” o afecto, a calma, nas relações com as crianças, nunca fizeram mal a ninguém.
Os pais batem nas crianças, sobretudo, quando estão “fora de si”. E isto não ensina
nada de positivo às crianças. Referindo-se ao acto de castigar uma criança, batendo-lhe, diz Brazelton: “Não podemos dar-nos ao luxo de as disciplinarmos sem lhes darmos razões melhores e mais duradouras para assumirem a plena responsabilidade pelo
seu comportamento”.
Pensem nisto, queridos pais, antes de levantarem a vossa mão para uma criança.
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Primeiros dias da criança na escola
É verdade! Um novo ano lectivo começou. As escolas, as universidades, e também
os Infantários, os Jardins de Infância abriram as suas portas. E nos Infantários ou
Jardins de Infância entra pela primeira vez sua Ex.ª a Criança!
Que bonito é ver os milhares de crianças, por esse país fora, acompanhadas pelos
pais, avós, ou familiares, a fazerem a primeira visita à sua nova morada. Isto é, ao lugar
onde passarão a maior, ou a grande parte, dos seus dias. Cheios de alegria porque irão
conhecer novos amiguinhos, mas também, muito assustadas por todo o “desconhecido” que irão enfrentar. Ora, é aqui que vale a pena determo-nos um pouco e pensar,
como sempre, queridos pais, na enorme responsabilidade que também enfrentamos ao
entregar aquilo que de mais caro temos na vida, o Bem mais precioso: “ os nossos
filhos”.
O medo é, por isso, quase tão grande nas crianças como nos seus pais. Será que vão
gostar do meu filho? Será que lhe irão dar a atenção necessária? E protecção…? E
ajuda…? Olharão para as suas necessidades do dia a dia? Comerá lá bem? Conseguirá
integrar-se com as outras crianças? Uns porque são mais tímidos, outros porque são
mais exuberantes, ou até um pouco agressivos… tantos receios importantes que nos
vêm à cabeça… Tanta insegurança que temos que abafar para lhes transmitirmos a confiança necessária quando os pomos fora do ninho e os ensinamos a começar a voar…
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Mas é aqui que gostaria de abrir um parêntesis e entrar num outro espaço. O da
EDUCADORA. A Educadora necessita nesse dia de uma carga muito grande de afectividade e entrega a todas essas crianças que fazem, cada uma de per si, as diferentes
necessidades de ATENÇÃO, APOIO e CARINHO.
É talvez por isso que se torna importante a relação: PAIS-EDUCADORA-CRIANÇA. Só com o esforço de todos eles conseguimos um maior êxito na nossa tarefa: EDUCAR-RECEBER-DAR. E, em conjunto, começar uma etapa que, apesar de todas as
dificuldades e fragilidades que encontramos no dia a dia, poderá ter mais possibilidades de sucesso. E, por isso, deixo-os com esta Consagração da Educadora que me parece muito bonita e dá a verdadeira imagem da grande tarefa da Educadora.
Coragem, queridos pais, e ajudem os vossos filhos a entrar cheios de confiança na
sua nova escolinha.
CONSAGRAÇÃO DA EDUCADORA
Virgem Santa, Mãe de Deus e nossa Mãe, nosso Modelo e nossa Guia, consagrovos a minha grande e bela tarefa de Educadora. Entrego-vos o meu trabalho para que
ele seja sempre desinteressado e todo inspirado na Fé e no amor de Cristo, Nosso Senhor. Entrego-vos as crianças que me sejam confiadas para que façais crescer os dons
e a Graça que Deus neles depositou. Entrego-me a mim mesma nas Vossas mãos para
que me conserveis pura, generosa, e simples, à semelhança dessas mesmas crianças que
nos foram dadas como exemplo.
E que eu possa, assim, com o Vosso auxílio, Virgem Mãe, ser sempre fiel a esta
grande Missão a que me chamou o Vosso Divino Filho: a de conduzir para a Verdade
e Amor de Cristo as crianças que Ele tanto amou.
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O domínio dos afectos
Segundo Bloom, o domínio afectivo, isto é, o afecto com que devemos procurar
educar e ensinar, é o melhor auxílio para se melhorarem as atitudes e os valores das
crianças, bem como os progressos que queremos que façam na busca do conhecimento e a sua capacidade de adaptação ao meio ambiente.

Pois, queridos pais, nunca é demais debruçarmo-nos sobre o domínio afectivo na
vida das nossas crianças. Sempre soubemos e ouvimos afirmar a importância primordial da formação do carácter, da aprendizagem da virtude, da personalidade própria
de um bom cristão, e é concerteza através destes objectivos que a escola hoje em dia é
também um lugar de expansão da personalidade e de socialização.
E Bloom, diz ainda que os comportamentos cognitivos e os comportamentos afectivos se desenvolvem tanto mais quanto são propostas aos alunos aprendizagens adequadas.
Ora, em grande parte dos casos, às crianças só são dados programas de aprendizagens cognitivas (por exemplo: saber aplicar a regra de 3 simples), mas deixando que os
objectivos afectivos se mantenham relegados para segundo plano (muitas poucas vezes
se acrescenta: com interesse, com prazer, com discernimento).
E recordo-me de um exemplo espantoso que pude notar numa aula de aprendizagem escolar, uma aula de Ténis. O Professor tentava motivar a criança que pelos vistos não estava muito interessada em cooperar, e então disse-lhe: Quando tentares acertar na bola vais pensando nas pessoas da tua família de quem gostas: Uma vez pelo teu
pai, outra pela tua mãe, pelos teus avós, pelos teus irmãos…
E a irmã da criança que estava a aprender dizia-me: este professor é muito bonzinho, nunca castiga ninguém. E o irmão esforçando-se então mais para cumprir os
objectivos que o professor lhe indicava dizia-me: Eu só consigo acertar na bola quando penso na tia Charlas, que é uma tia de quem ele muito gosta e vive na Madeira.
Pudemos, pois, com este caso, ver como a parte afectiva constitui uma ajuda preciosa
para alcançar os objectivos programados.
Estes incentivos afectivos estabelecidos por este professor não revelam só que é uma
boa pessoa que não pretende construir nada à base de castigos, revela que é um grande pedagogo e sabe encontrar a melhor forma de fazer os seus alunos atingirem os
objectivos que ele lhes estabelece.
Não esqueçam, portanto, queridos pais, que os nossos objectivos são sempre melhor
alcançados, e com mais sucesso, quando fazemos acompanhar a educação com a componente afectiva.
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A partilha e o bom dia

E porque não, copiar ideias positivas? A nossa missão, queridos pais, não tem limite de tempo nem de espaço! Todas as ocasiões são boas para ajudar os nossos filhos a
receber e a desenvolver as suas aptidões, os seus conhecimentos, e, sobretudo, as suas
qualidades de carácter.
Vem isto a propósito de umas pequenas histórias que fui ouvindo ao longo de vários
dias, quando, pela manhã, deixava a minha sobrinha neta, a Matilde, no Colégio dos
Salesianos, no Estoril. Há no colégio um átrio grande, onde os meninos se juntam de
manhã para uma cerimónia diária a que chamam “Bom Dia”.
E o que é este “Bom Dia”? Os meninos de todas as idades (Pré-Primária, Infantil, e
Primária) vão chegando aos poucos, acompanhados, pelos pais, pelos avós, pelos tios…
Ao primeiro toque da campainha, juntam-se em fila com as suas professoras. Quando
há meninos a fazer anos, sobem a um estrado e ouvem os “parabéns a você” cantados
por todos os seus coleguinhas. É o primeiro aviso. Um pouco depois há um segundo
toque para os mais atrasados, e para calar o chilrear de todas estas criancinhas canta-se uma canção de louvor ao Pai ou à Mãe do Céu, conseguindo-se, assim, que a calma
e serenidade comece a invadir o dia de aulas que se prepara.
Depois, ou o senhor Padre Director, ou uma senhora Professora contam uma
pequeníssima história que constituirá a ideia-força para esse dia, a qual as crianças, ávidas de histórias, assimilam como esponjas. A história desse dia contava o encontro de
São Martinho com um pobrezinho que lhe surgiu no caminho e a quem ele protegeu
do frio cortando com a espada parte do manto que levava vestido e dando-o ao pobrezinho para que ele se aquecesse e protegesse do frio.
O pobrezinho, muito agradecido, ofereceu a São Martinho algumas das poucas
castanhas que guardava no seu bolso. A história, que fez nascer a antiquíssima tradição
de se comerem castanhas no Dia de São Martinho, foi contada ao mesmo tempo que
uns meninos da 1.ª classe iam representando um pequeno teatrinho sobre a cena.
No fim, o senhor Padre falou na ideia de “Partilha”, que todos podemos e devemos
fazer com os outros, sobretudo com os que mais precisam. São Martinho rasgou a capa
e deu-a ao pobre para este se aquecer, e ele ofereceu-lhe algumas das castanhas que
levava no bolso. Durante todo o dia os meninos brincaram e estudaram, mas não se
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esqueceram da história e, à tarde, ouvi a Matildinha a dizer ao irmão mais pequeno o
António:
– Olhe, António, eu partilho consigo, com a mãe, e com o pai, aquilo que me dão,
e você deve partilhar também. Isso é que é amor. Eu não queria acreditar no que
ouvia… A palavra Partilha passava agora a fazer parte do seu vocabulário, e a sua
ideia-força tinha sido bem entendida.
Infelizmente, a “Partilha” com os que menos têm é muitas vezes esquecida pelos
adultos! Mas é nossa obrigação tentar incutir valores como este à crianças para os ajudarmos a serem um dia “Homens Maiores”. Mais justos, compreensivos, e solidários.
Adeus, queridos pais, e não se esqueçam que já os nossos avós nos transmitiam os
seus valores, os seus princípios, através de…lindas histórias que já lhes tinham sido contadas pelos pais e avós. Histórias que fizeram nascer lindas tradições. Como a de recordarmos São Martinho e as castanhas que, ainda hoje, faz parte das nossas vidas.
Até sempre!
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O aviso...
Avisar para disciplinar
Ora queridos pais, depois de mais um Natal, que espero tenha sido o melhor possível, venho desejar-lhes neste Novo Ano, tudo de bom para a vossa família. E espero que
estes nossos desejos se estendam também às famílias mais alargadas da nossa terra ou
do nosso Portugal.
Todos nós necessitamos, cada vez mais, neste mundo que se está a transformar num
quintal bem pequeno, de força, para enfrentar com serenidade atenta todas estas tão
rápidas mudanças, e contribuir para a melhoria da vida das gerações vindouras.
Assim, mais uma vez, o nosso contributo de Educadoras é uma tarefa primordial.
E, como tal, vamos retomar o fio da meada das nossas conversas anteriores sobre a
necessidade da disciplina na educação. Toda a estratégia de disciplina procura obter
resultados.
Primeiro temos que conseguir que o comportamento inadequado da criança tem
que cessar. Depois, a criança precisa de recuperar o controle das emoções e acalmar-se. Pensar no que fez. Compreender o efeito que tem nos outros e quais são as consequências do seu procedimento. A seguir, vem a resolução dos problemas e, por vezes,
a negociação, o esforço, da criança para reparar o mal que fez. E, por fim, as desculpas.
Durante este processo os pais podem ajudar a criança a aprender, a parar, a controlar as emoções, a reconhecer o erro e o que ele provoca nos outros. Assim, a criança aprende, sendo, pois, este procedimento muito mais seguro do que interromper e
castigar um mau comportamento.
Claro que este é um trabalho lento com necessidade de ser repetido várias vezes.
Exemplo. O Aviso. Uma criança que está a brincar… Nós podemos avisá-lo de que daí
a um tempo ela vai ter que acabar essa brincadeira. (assim, estamos a ajudá-la a preparar-se para a frustração que vai sentir ao interromper essa brincadeira).
Outro exemplo: Brincar com água…Começar por lhe dizer: amanhã vais brincar
mais um bocadinho, agora temos que ir jantar. Uns minutos depois, avisa-se uma vez
mais, e, finalmente, faz-se um aviso firme: “Pronto, por hoje chega. Vamos arrumar
tudo”.
É que os pré avisos vão encaminhando e dando consistência à sua decisão ajudando a criança a ir-se preparando para a tomar.
Mas, atenção, queridos pais, nem sempre o resultado é dos melhores, logo à primeira vez. Sobretudo nas brincadeiras com água em que se leva quase o dobro do
tempo das outras para se conseguir que a criança as deixe. No entanto, não devemos
prolongar os avisos de forma a perder determinação. Porque isto ajuda a criança a
entender que são para cumprir.
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Educar com afecto
Ao longo destes anos – pois já são “anos”, em que nos vamos encontrando neste
espaço – procurando abrir caminhos, traçar objectivos, modificar comportamentos, e,
muitas vezes, recuar, para depois avançar, na expectativa de dar o melhor de nós às
nossas crianças, temos abordado vários aspectos da educação pondo sempre como fio
condutor, comum a todos os objectivos; a Afectividade.
E é a propósito desta afectividade, da importância da “educação dos afectos”, que
não posso deixar de falar este mês no caso, tão badalado na comunicação social e em
todo o país: O Caso Esmeralda! Tenho ouvido médicos, psicólogos, psiquiatras, juristas, jornalistas, enfim, pessoas de grande craveira intelectual falar sobre o “Pai Biológico” e os “Pais Adoptivos” aos quais eu chamaria, precisamente, “Pais Afectivos”.
E é aqui que chegamos ao ponto para mim mais importante desta questão. Nós portugueses, somos um povo que não terá as maiores inteligências da Europa, não terá os
melhores técnicos, não terá uma organização económica brilhante… Mas tem, muito
mais do que outros povos, uma enormíssima capacidade para aguentar o sofrimento e
uma profunda natureza humanística. Nós somos grandes, temos uma Grandeza moral
difícil de encontrar nos nossos vizinhos europeus. Daí a facilidade com que, duma
forma ecuménica, nos misturámos em África, na Índia, na China, no Japão, por todo
o mundo, enfim. Afectivamente, criámos laços que outros povos não conseguiram estabelecer e, assim, se explica que tivéssemos deixado a Língua Portuguesa, a Alma Portuguesa, a nossa maneira de ser, o nosso sentir, pelos mais longínquos campos do nosso
planeta. Vem isto a propósito dos “Doutos Pareceres” sobre o caso jurídico do Sargento
Gomes… O nosso povo tem em si, trás consigo, a transcendência que falta a muitos
intelectuais, não procurando, por isso, avaliar razões jurídicas, mas sim as afectivas!
Assim se explica a corrente de solidariedade que percorreu o país, de alto a baixo, de
norte a sul. Foi bonito de ver. Que grande exemplo o destes pais, que dão o seu bem
estar, a sua liberdade, pela criança a quem deram todos os seus afectos.
E que pequenez no resto das avaliações feitas por tanta gente, que assim se revela
gente menor, dando um exemplo de pequenez, na pequenez de afectos que demonstra.
È que até a julgar se pode ter Alma.
E transcrevo um pouco do que escreveu Augustina Bessa Luís sobre Amarante:
Como herança genética devo muito a Amarante. Aí se encontram lugares de misteriosa convivência onde tudo se aprende e pouco se condena. Há um sentimento comunitário de perdão e de culpa que se entendem um ao outro. E um pouco adiante acrescenta: Dantes percebia-se isso muito melhor, hoje já não! É bem verdade!
Como a ilustre escritora também eu acho que a grande dificuldade de hoje é que
procuramos racionalizar tudo esquecendo-nos do que sentimos. Esquecendo-nos que
os Afectos constituem a base e o equilíbrio de todo o ser humano. Por isso, para os pais
adoptivos que se revelaram como Pais Afectivos, vai a nossa admiração.
Saibamos nós, como eles, introduzir as emoções na forma como amamos as nossas
crianças.
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Os primeiros desenhos e garatujas
das crianças
Queridos Pais, quando começo as minhas conversas sobre as nossas crianças, as
suas manifestações, o seu desenvolvimento e a forma como todos nós procuramos
incessantemente ir ao seu encontro, deparo-me sempre com esta realidade, ou antes
com esta dúvida: Será que conseguimos, nós adultos, compreender bem as necessidades, as características, os traços de carácter, as aptidões, ou os temperamentos das nossas crianças? Tarefa bem difícil…
Luís Correia, num estudo psico-pedagógico do grafismo infantil, escreveu: “A
criança é um mundo por conhecer. A criança possui a graça a beleza e a delicadeza da
flor, e oculta, sem o saber, a profundidade do abismo, vizinha das origens mais remotas da espécie e da vida. Porque é um ser em acelerado ritmo de desenvolvimento, ao
qual falta a linguagem e a expressão dos adultos. Os adultos não a compreendem;
roçam o seu mistério sem o aprofundarem, e até sem o suspeitarem”. Isto é realmente
uma enorme verdade.
Ora é exactamente sobre este mistério que todos os dias se nos depara quando olhamos para os desenhos e riscos que os nossos filhos fazem sobre uma folha de papel que
eu hoje queria falar um pouco.

A Garatuja
Por volta dos 10-12 meses uma criança pode agarrar num lápis e se pegar num
papel deixa traços. (Podemos guardá-los mas ainda não são garatujas). Não são intencionais. Diz-se que as primeiras manifestações de grafismo aparecem cedo na criança,
na primeira infância (entre 1 e 3 anos) e relacionam-se com os interesses do movimento que são típicos desta fase.
Por volta dos 18-20 meses a criança que pegue num lápis não o larga. Apercebe-se
de que o lápis pode prolongar a mão. Podemos pôr-lhe um papel branco ou de cor, de
preferência grande, e a criança sente prazer em mover o lápis nesse espaço limitado.
A sua expressão é extraordinária porque o movimento dela deixa um traço. “É
quase um milagre”. Então, a criança sente a necessidade de se exprimir e a possibilidade de o fazer. Dá-lhe um ritmo preciso.
O lugar do traço sobre a folha de papel é para a criança… pessoal. E não o modifica, tal como a direcção, a extensão e o aspecto gráfico. Este procedimento mantém-se durante semanas. E nesta altura já podemos classificar os seus riscos de Garatujas.
Nas Garatujas os movimentos são pessoais e determinados; e pelo seu dinamismo
podemos ver se o bebé é bem constituído ou fraco, enérgico ou indolente, dócil ou
impaciente, delicado ou grosseiro, vagaroso ou rápido. E podemos mesmo compreender o seu grau de harmonia ou desarmonia.
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É engraçado verificar a constância com que rabiscam, ou na parte inferior da folha
ou no cimo, ou ocupando-a por inteiro, exprimindo já o seu temperamento, a sua imaginação, a sua vivacidade de espírito, ou a sua seriedade. Aparece o tipo de orientação
que Jung definiu como extrovertido ou introvertido. De tudo isto fala Martha Bernson,
uma outra autorizada estudiosa destas questões, no seu livro “O significado das primeiras garatujas”.
E ainda a propósito das Garatujas, onde é tão evidente a educação e formação dos
pais, lembro-me do testemunho de um pai que me levou o seu retrato feito pelo filho
depois de um valente ralhete que lhe tinha dado. Era extraordinário: A criança desenhara o pai com uma enorme boca aberta e com muitos, muitos, dentes! Manifestou,
assim, através do desenho, toda a agressividade que traduzia o rosto de seu pai quando
estava bastante zangado.
É evidente que não vamos ser nós a fazer uma avaliação do temperamento dos nossos filhos, através dos seus desenhos, mas podemos e devemos guardá-los uma vez que
poderão constituir um importante objecto de estudo para técnicos de grafologia.
Esta forma de estudar o desenho infantil tornou-se bastante útil e pode servir de
base a classificações quantitativas da inteligência, do carácter, da personalidade da
criança nas várias idades.
Deixem as vossas crianças desenhar à vontade, pois as garatujas são autênticas mensagens das crianças.
Normalmente, à semelhança da mãe, ou das pessoas crescidas, as crianças querem
não só desenhar mas, também, escrever. Há uma distinção nítida quando rabiscam ou
desenham e quando “escrevem” “cartas” que, na realidade, são o começo da verdadeira escrita. E “escrevem-nas” com um ar muito sério. É impressionante como elas
têm consciência de que querem “dizer” alguma coisa. De que querem comunicar.
Mas só depois de um enorme progresso que permite ao cérebro coordenar as sensações auditivas com as sensações visuais é que a criança pode, de uma forma alternativa rabiscar o que quer e dizer o que escreve. Não sabe ainda formar letras isoladas,
mas é mais uma prova de que atinge primeiro o aspecto global de conjunto. Nessas
garatujas que faz, antes de desenhar ou escrever, a criança revela, contudo, sem o saber,
as particularidades do seu mundo. Particularidades essas, sem as quais nós, educadores, por mais esclarecidos que sejamos, não conseguimos atingir os objectivos da verdadeira educação, a educação da nossa sensibilidade e inteligência.
Por isso a importância de lhe proporcionar as condições mínimas exigidas para a
livre execução das suas garatujas e desenhos. Da garatuja passam a uma pretensa figuração de coisas, seres ou objectos, a que a criança atribui um significado que depende
da sua imaginação do momento e não de qualquer semelhança com o desenho que
realizou. Assim, o traço, o círculo, a figura estranha que a criança desenha são: um
homem, uma casa, ou um avião… ainda que nada no desenho se assemelhe à designação que lhe dá “o autor” ou “autora”.
A figura humana é, sem dúvida, um centro de interesse predominante em todas as
crianças. Além do desenho é importantíssimo favorecer o desenvolvimento da sua personalidade através da pintura, da música, e da dança, entre outras actividades que
podem ajudá-los no seu desenvolvimento.
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Como já disse no último número a observação minuciosa das garatujas da criança
podem ajudar-nos a decifrar muitos traços importantes do seu carácter: A vontade,
mais ou menos forte; calor e delicadeza de sentimentos; imaginação; sentido de observação; capacidade de variar… enfim, tantas e tantas outras características que, sobretudo as mães e os pais, com a sua capacidade e instinto inigualáveis, conseguem entender nas entrelinhas.
Exemplos? O traço muitas vezes bem carregado e sólido num desenho diz-nos da
força dessa criança. Ora são estes e tantos outros sinais que nós podemos ir juntando e
reconhecendo que nos vão ajudar a conhecê-las melhor. Nunca fazendo críticas ou
sugestões sobre os resultados destas suas actividades. Muitas vezes, enquanto desenham, as crianças falam e vão, por vezes, dando explicações sobre aquilo que estão a
fazer. Não se esqueçam, portanto, de anotar por trás do desenho, além do nome e da
idade, a data ou quaisquer outras anotações que considerem importantes.

Criança feliz
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Investigador histórico

Personagens

Francisco de Brito Freire
Coruchense ilustre serve para Alandroal se geminar
com cidade brasileira

Quando, no ciclo de conferências organizadas por este Jornal, respondi ao amável
convite do seu director para dizer algumas palavras sobre personagens coruchenses que
se salientaram na História de Portugal, sobretudo em épocas de crise da independência nacional, estava longe de sonhar que iria ter duas enormíssimas surpresas acerca de
uma das figuras cuja biografia me propunha abordar. Figura essa que foi certamente
uma das mais destacadas do seu tempo, o tempo da Restauração da Independência, do
pós 1640, tanto no Brasil como na Europa ou até em África. E figura que por isso é
possível ser recordado como um dos mais ilustres coruchenses de todas as épocas.
Trata-se de Francisco de Brito Freire (1627-1692), que aos 25 anos era já Almirante
da Armada do Comércio do Brasil, aos 26 General das Armadas, Cavaleiro da Ordem
de Cristo, Fidalgo da Casa Real e Juiz dos Órfãos de Coruche, sendo depois em 1661
Governador do Pernambuco, no Brasil, onde em 1653 participara na expulsão do
holandeses e na Restauração.
Foi ainda Governador da Juromenha, Beja, e da Ilha Terceira, Conselheiro de
Guerra, e escritor histórico de renome ao escrever “A Nova Lusitânia – História da
Guerra Brasílica”, publicada em 1672 e a “Relação da Viagem que fez ao Estado do
Brasil a Armada da Companhia a cargo do General Francisco de Brito Freire”, publicada em 1657.
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Grande amigo do Padre António Vieira, D. Francisco Manuel de Melo e outras
grandes figuras da literatura e história pátria, que a ele se referem em algumas das suas
cartas e livros, deixou ainda várias obras manuscritas sobre diferentes temas que permaneceram inéditas. Depois de uma não muito longa vida intensamente dedicada ao
seu país, num conjunto de acções que mereceram inúmeras obras e estudos publicados
em Portugal e Brasil ou Inglaterra por historiadores de renome, como os Prof.º Drs. Virgínia Rau, Lopes de Almeida, Dantas da Silva, Gonçalves de Melo ou Charles Boxer, ou
pelo Conde dos Arcos, seu descendente, por Frazão de Vasconcelos, Heraldo Bento, etc.
Francisco de Brito Freire veio a falecer em 1693 na Casa dos seus antepassados no
Terreiro do Brito, em Coruche, sendo enterrado no Convento franciscano de Nª Sr.ª
do Vale da Vila de Erra, hoje infelizmente desaparecido. Convento cujo padroado pertencia aos seus ascendentes os Froes de Brito, de Coruche, parte deles aí sepultados,
como sucedeu a seu pai António Froes de Andrade, Fronteiro de Tanger no norte de
África, cujo testamento e funeral realizado em 1647 a pé de Coruche para a Erra,
acompanhado das inúmeras confrarias de Coruche, está pormenorizadamente descrito no Arquivo da Torre do Tombo.
Mas voltando a Francisco de Brito Freire e às duas enormes surpresas a que me
referi atrás, conviria dizer que uma foi extremamente desagradável e outra se veio, pelo
contrário, a revelar extremamente útil, para além de constituir uma prova evidente de
que as fontes históricas, mesmo as muito investigadas quase nunca se esgotam por completo. Por outras palavras, por muito que julguemos saber, há sempre a possibilidade
de descobrir uma faceta nova que nos enriquece. A nós próprios, e aos estudos a que
nos dedicamos e que tentamos aprofundar.
A desagradável surpresa foi constituída por uma notícia recolhida da internet,
reproduzida de algumas agências e jornais em que aos leitores era dada conta de se
terem realizado no Brasil, nas vésperas da citada conferência, em Fevereiro passado, as
cerimónias de geminação da cidade de Juromenha, no sudoeste do Piauí, fundada por
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Francisco de Brito Freire. E tendo sido, como foi, por ele fundada nada haveria a dizer
dessa salutar cerimónia unindo a Juromenha do Alem Tejo com a Juromenha de Alem
Mar, nas terras Brasílicas que aquele ilustre coruchense tão bem governou de 1661 a
1664 e historiou em 1657 e 1675. Como também nenhum comentário, senão elogioso,
poderia merecer o facto de Brito Freire ter governado em 1658 a Fortaleza da Juromenha, cuja proximidade da inimiga e constantemente invasora Espanha exigia o
comando dum General valente e experimentado como ele era.
O mal foi ver extrapolar estes factos indesmentíveis para outros que nada têm a ver
com a verdade e que são lesivos do património histórico coruchense. Como sejam o
transformar um facto ocasional, episódico no vasto número de missões que o ilustre
coruchense cumpriu, numa ilusão de que Francisco de Brito Freire era do Alandroal,
uma vez que em nenhum lado é feita qualquer alusão às sempre repetidas informações
das inúmeras obras de genealogistas e historiadores acerca das notórias origens coruchenses de Francisco de Brito Freire. Mas, infelizmente, é o que hoje em dia mais acontece quando não se dá a devida atenção às personagens históricas que moldaram o
nosso passado, e por isso, devíamos ser nós os primeiros a lembrá-los, enaltecê-los, e
divulgá-los. Quando não somos nós a proteger essa memória são outros que se servem
dela, ainda que com compreensíveis e aceitáveis intuitos.
Quanto à segunda surpresa, fica-se ela a dever a um comentário feito durante aquele encontro no Museu de Coruche por um jovem mas rigoroso genealogista e investigador histórico, Gui Maia Loureiro, cujo casamento fez dele coruchense por adopção,
que me chamou a atenção para um documento que encontrara na Torre do Tombo
sobre o Almirante e restaurador do Pernambuco. Foi, pois, munido das indicações que
me deu que pude encontrar e estudar uma documentação que me deixou impressionado. Quer pela sua importância histórica quer pelo seu ineditismo. O que me obriga
a recuar, para uma esperançosa constatação do que atrás afirmei. A de que, apesar de
determinado tema ter sido estudado por variadíssimos investigadores, ser sempre possível encontrar mais um facto, um dado, uma perspectiva, que o acrescente ou aprofunde.
A citada informação permitiu-me encontrar dois processos do Santo Ofício relativos a uma denúncia feita em 1656 no Tribunal da Inquisição contra a forma como
Francisco de Brito Freire se referira aos inquisidores do reino e a um edital que haviam
mandado publicar. É rico de pormenores não só sobre o ilustre coruchense como também sobre a política da época, sobre a luta entre os diversos Generais da Restauração,
e sobre a luta dentro da própria Casa Real, entre os 2 filhos de D. João IV, D. Afonso
VI e D. Pedro II. Luta esta que culminaria, anos mais tarde, com a deposição do primeiro pelo segundo que o enviou preso para a Ilha Terceira, de cujo Governo encarregou, precisamente Francisco de Brito Freire. A recusa deste em assim servir de carcereiro ao Rei viria a trazer-lhe a perseguição do Príncipe e a prisão na Torre Velha e
em São Julião da Barra, onde aliás escreveu a segunda e mais célebre das suas obras.
Mas sobre que factos e circunstâncias versavam as acusações, quem foram os intervenientes, e que consequências trouxeram ao então jovem General? A época em que se
vivia, a da Restauração, todos a conhecemos. Haviam-se os portugueses levantado contra o jugo espanhol colocando no trono, como D. João IV, o Duque de Bragança.
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Este procurara garantir o apoio de quantos aqui viviam e mesmo daqueles, como
os judeus holandeses, que tinham origem portuguesa. Para tal, e em complemento com
uma política diplomática em que se vai distinguir o Padre António Vieira, havia este
soberano publicado um alvará em que garantia à “gente de nação”, como eram designados os judeus, alguma protecção.
Morto D. João IV, imediatamente se apressara a Mesa da Inquisição a publicar um
edital anulando o referido Alvará Real. E isto sem sequer informar a Rainha Regente, D.ª
Luísa de Gusmão. E foi contra isso que se insurgiu Brito Freire. Numa noite em que, com
várias outras proeminentes personagens da época, visitava a casa em Lisboa do General
Francisco de Mello, antigo Governador de Angola, que se encontrava doente, comentou
a inoportunidade e a arrogância contra a Rainha que tal edital representava. Afirmou
então perante outros Generais como D. Pedro de Almeida, Gil Vaz Lobo, Francisco de
Vasconcellos, Conselheiro Ultramarino, e outros mais, que o edital dividiria os portugueses quando estávamos cercados pelos castelhanos e que não tinham os inquisidores
tido a coragem de fazer tal edital em vida de D. João IV, fazendo-o agora quando a
Rainha ainda nem enxugara as lágrimas e o novo Rei (D. Afonso VI) era apenas um menino.
E ao reparo de um dos presentes, acerca dos cuidados a ter com o que dizia, o jovem
General afirmara alto e bom som “Que podia falar livremente destas matérias porque
era Crhistão Velho e folgava de não dever nada ao Santo Officio”. Mas, apesar de
defender os interesses da Rainha dizendo “Que era de reparar não fazer a Inquisição
este negócio em tempo del Rey que Deus haja e o fazer cõ tanta pressa governando hua
mulher cõ hum Rey minino e as lágrimas ainda não enxutas na ocasião em que os castelhano tomava armas e estávamos cercados de tantos inimigos”.
Brito Freire teve que arcar com os ataques do próprio Inquisidor-Mor, Pedro de
Castilho. Levado para a Inquisição teve que responder às acusações de desrespeito que
lhe eram feitas, pelo próprio Inquisidor-Mor e os Inquisidores principais que tentavam
transformar os seus comentários em ataques religiosos. Alguns dias demoraram os
depoimentos dos amigos todos chamados a depor, e outros mais o depoimento de Brito
Freire, que com secura recusou adiantar-lhes mais do que as suas declarações iniciais,
mesmo quando em troca da confissão lhe prometiam um perdão.
O poder da Inquisição sentenciou-o a um ano fora da Corte, com a obrigação de
servir na Fortaleza de Elvas. Mas se eram poderosos os inquisidores não o era menos
a D. Luisa de Gusmão. Mal Brito Freire se apresentou em Elvas foi chamado a Lisboa
pela Rainha para lhe entregar o comando da Armada de Costa, mostrando assim indirectamente à Inquisição a soberana que já era. Como também mostrava quem eram
aqueles que considerava realmente importantes para a condução do país.
Quanto a Francisco de Brito Freire, demonstrou bem aqui ter uma coragem política tão grande como a coragem militar que já demonstrara no Brasil, no Mar, e nas
fronteiras de Castela.
Pena é, pois, que a sua sepultura e o Convento da Erra em que jazia tenham desaparecido. Como pena é que a sua memória não esteja tão avivada como merecia, permitindo que sejam outros a recordá-la melhor do que nós.
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Um Regicida no Panteão Nacional
Segundo resolução da Assembleia da República, aprovada em 20 de
Março de 2007, o corpo de Aquilino Ribeiro foi colocado no Panteão
Nacional. Mendo Castro Henriques afirma que COLOCAR UM
REGICIDA ao lado de Amália Rodrigues, João de Deus, Almeida
Garrett, Guerra Junqueiro, e dos Presidentes da República Manuel de
Arriaga, Teófilo Braga, Sidónio Pais e Óscar Carmona é um grande erro porque o
Panteão Nacional, “não se fez para os génios da literatura mas para os que conjugaram
a genialidade com o bem comum, a res-publica”.

Para dizer a verdade, é uma manobra preventiva perante o centenário do regicídio
que se avizinha em 2008 e que merece a reprovação de 78,2% dos Portugueses. Aquilino Ribeiro poderá ter sido um grande escritor. Isso é uma questão de gosto e exige
debate entre especialistas saber se ele foi um génio literário ou um escritor talentoso.
Mas Aquilino foi decerto um activista na conspiração para assassinar um Chefe de
Estado de Portugal e o seu filho, pelo que não cumpre a segunda condição exigida aos
moradores do Panteão. Todas as fontes comprovam que foi um anarquista envolvido
nas conspirações de 1907 e 1908 para a mudança de regime; é vox populi, e sobretudo
ele próprio o admite – ao mesmo tempo que omite outros grandes pormenores – nas
suas memórias “Um Escritor confessa-se”.
Esta obra é estranha e muito desigual nas suas 406 páginas. Aquilino morreu em
Maio de 1963. Composto e impresso com data de 1972, o livro é brochado em 1973
mas só é posto à venda após Abril de 1974. Em capítulos sucessivos vemos o escritor
talentoso que nunca deixou de ser um camponês astuto, a enredar-se em meias verdades sobre as suas andanças com os regicidas.
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Como diz José Gomes Ferreira, em prefácio primorosamente redigido mas ideologicamente cúmplice, Aquilino sabe “mentir a verdade”, é uma literatura de justificação. E que vem tarde. E que de nada se desculpa. E com uma frieza brutal para com
os seus antigos correligionários regicidas como Buíça e Costa e mesmo ódio e malícia
para outros como José Nunes e Virgílio de Sá, personagens menores já mortos e esfumados para todos, mais de cinquenta anos após o 1 de Fevereiro, mas que ainda eram
esqueletos no sótão da memória de Aquilino.
No essencial, Aquilino era o rapaz das serras de Sernancelhe e com o 2.º ano de
Teologia, de bom latim e educado por jesuítas radicais, mas é com escassa experiência
que abandona o Seminário de Beja em 1903 e fixa-se em Lisboa, para conhecer
mundo. Após uma curta estadia volta a Soutosa em 1904 mas regressa em Lisboa em
1906, para conviver com a mole humana dos pequenos burgueses revolucionários da
capital que almoçam “meia desfeita” nas tascas, conversam até altas horas nos cafés, e
conspiram, com variados graus de responsabilidade, sobre o fim do “estado de coisas”.
Entre esta gente, talvez de ideais generosos mas de actuação brutal, o bas-fonds da
conspiração e de modo algum os “meios literários e revolucionários” de que falam as
biografias oficiosas de Aquilino – está Alfredo Luís da Costa e Manuel Buíça; do primeiro torna-se amigo íntimo e do segundo é “compadre”, como este confessa nas suas
derradeiras disposições da madrugada do 1 de Fevereiro. Entre os múltiplos biscates
desta fase da sua vida, Aquilino é uma pena mercenária. Enfeudado à acção anarquista, dá-se a redigir, com nomes falsos, traduções de publicações intervencionistas e folhetins escandalosos. Ao que ele próprio dá a perceber em “Um Escritor Confessa-se”,
colaborou com um publicista (que foi depois Ministro da República) num romance intitulado “A Filha do Jardineiro”, que no género de “O Marquês da Bacalhoa”, difamava o Rei D. Carlos. Essa obra, de que saíram apenas três fascículos, editados e financiados
por Alfredo Costa – o futuro regicida –, apareceu sob o pseudónimo de Miriel Mirra.
Ao contrário do que dizem as biografias oficiosas, o primeiro livro de Aquilino não
é Jardim das Tormentas, de 1913, mas sim “A Filha do Jardineiro”, de 1907. É também
possível que Aquilino tenha ajudado a redigir “O Marquês da Bacalhoa” porque as
obras seguintes de António de Albuquerque não têm o polimento literário desse livro
escandaloso. Atrás dos folhetins subversivos surgem outros contactos, sendo iniciado na
Carbonária e convidado para a Loja Montanha, após falar com o bibliotecário Luz de
Almeida. Por detrás dos contactos, adivinham-se muitos conciliábulos e compromissos
e, uma vez mais, a eterna “opinionite” da pequena burguesia, o complexo denunciado
por Flaubert em “Bouvard et Pécuchet”.
Aquilino, como escreveu Gomes Ferreira, sabe “mentir a verdade”. A sua filiação
nos grupos “intervencionistas” – assim se chamavam os anarquistas que colaboravam
com os republicanos para o derrube do regime – leva-o a albergar em casa caixotes de
bombas explosivas de fabrico artesanal a serem preparadas pelo Dr. Gonçalves Lopes
e pelo Prof. Rebordão para uma conjura contra o regime.
Evocando ainda depoimentos, vimos eles surgirem nas próprias palavras do intervencionista Aquilino Ribeiro, ao relatar o caso do Carrião: “Tinha (Aquilino) até cooperado na organização do ataque aos quartéis e às forças da (Polícia) Municipal, indo
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com Alfredo Costa e outros alugar quartos em vários pontos estratégicos, de onde projectávamos dinamitar essa legião fiel ao regime monarchico.” (.) Manipulador de bombas para a conspiração anarquista-republicana em marcha desde o Outono de 1907, e
que terá os pontos altos na intentona do 28 de Janeiro e no regicídio de 1 de Fevereiro,
Aquilino é preso em flagrante delito no seu quarto da Rua do Carrião em 28 de
Novembro de 1907, após a explosão desajeitada dos explosivos provocada por um dos
cúmplices. A explosão de engenhos atingiu mortalmente um deles, que esperavam uma
visita de inspecção ao fabrico de explosivos, a ser feita por António José de Almeida,
encarregado da ligação entre o PRP e os grupos anarquistas.
Aquilino escapa ileso e vai preso para a Esquadra do Caminho Novo. O inevitável
Joshua Benoliel, esse “espião da história”, aparece para lhe tirar a fotografia em flagrante, mas Aquilino repele-o com um abanão. Os seus correligionários elaboram planos para lhe facilitar a fuga. Segundo o chefe intervencionista José do Vale, descrevendo a fuga de Aquilino, Alfredo Costa estava disposto a dinamitar com outros as forças
da Municipal, disposto ainda com outros, e em convívio sempre com os intervencionistas, a operar pela força o acto de evasão dos envolvido nas explosões de Novembro.
Afinal, após sessenta dias de detenção, Aquilino diz que conseguiu desmontar a
fechadura da porta da prisão com engenho e paciência, e evadir-se em 12 de Janeiro
de 1908. A segurança prisional nunca foi o forte da monarquia liberal. Após evadir-se
da prisão é acolhido em casa de umas senhoras amigas do jornalista Meira e Sousa,
director de “O Dia” e cúmplice do regicídio. Aí se mantém a par da evolução da conspiração do regicídio.
É voz corrente que nela participou e segundo numerosas fontes conversou com
Alfredo Costa na manhã do regicídio. Segundo um agente duplo ao serviço dos juízes
Veiga e Alves Ferreira, Aquilino Ribeiro foi visto no Largo do Corpo Santo, com um
revólver, uns minutos antes do atentado, como fazendo parte de um grupo que se preparava para o assalto à carruagem com D. Carlos que por ali passaria a caminho das
Necessidades, caso falhasse o atentado no Terreiro do Paço. Ao ser reconhecido por um
polícia, fugiu. Segundo outras fontes, esteve no Terreiro do Paço com um revólver.
Divagando por Lisboa após o regicídio foge em data incerta para Paris onde é acolhido pelos meios radicais. Sucedem-se as informações sobre o seu paradeiro; da Polícia
Francesa e dos agentes portugueses em Paris; do ministro Sousa Rosa; do escrivão
Abílio Magro. Mais do que uma vez o juiz do Juízo de Instrução Criminal solicita a D.
Manuel II e ao Presidente do Conselho que se desloque um enviado a Paris para apurar de Aquilino Ribeiro quem são os regicidas.
É a “brandura dos nosso costumes” a funcionar. Uma dessas diligências é efectuada a 13 Maio de 1910, como consta da publicação oficial de 1915 em documentos
encontrados nos Paços Reais após o 5 de Outubro. O conhecimento internacional do
envolvimento do Aquilino na chacina do Terreiro do Paço foi imediato. Raul Brandão,
futuro seareiro ao lado de Aquilino, escreveu em Janeiro de 1909 (Memórias, I):”Um
dos regicidas está em França, mas Clemenceau (primeiro-ministro francês, 1906-1909)
recusa-se a extraditá-lo”. De facto todos os interessados no caso sabiam do envolvimento de Aquilino no regicídio e foi essa “proeza” que o tornou um protegido das for335
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ças radicais europeias no poder, ou em vias de o adquirir. Nos seus exílios, Aquilino não
experimentou dificuldades.
É em Paris que conhece Grete Tiedemann com quem vive em 1910 antes de voltar
a Lisboa. Regressado a Paris, frequenta a Sorbonne e vai residir alguns meses na
Alemanha durante 1912. Em 1913 casa com Grete Tiedemann e regressa a Paris, onde
nasce o seu primeiro filho em 1914, de seu nome Aníbal Aquilino Fritz Tiedemann
Ribeiro. Segundo algumas fontes, Aquilino é um exaltado germanófilo nesta fase da
sua vida. Declarada a guerra, Aquilino regressa a Portugal, sem ter terminado a licenciatura, e é colocado como professor no Liceu Camões em 1915. Em 1919 entra para
a Biblioteca Nacional, a convite de Raul Proença onde convive com personalidades
como Jaime Cortesão e integra em 1921 a direcção da revista “Seara Nova”. É na
Biblioteca Nacional que Aquilino Ribeiro é procurado por pessoas de suas relações
para lhe mostrar uma “Acta do Regicídio”. Seria para Aquilino atestar a veracidade
dos factos constantes no documento, acrescentar um pormenor? Tudo atesta a sua
cumplicidade com os criminosos… E é então que escreverá: “Porque é desnecessário
demonstrá-lo, a República implantou-se no Terreiro do Paço naquela tarde trágica de
Fevereiro; outros vêem sacudir as mãos na varanda de Pilatos”.
É nas páginas da revista que traça os perfis românticos e laudatórios de Costa e
Buíça (Seara Nova, I, pág. 103 e seg e 163 e seg.). Segundo a narrativa de justificação,
o regicídio pertence à categoria de acto inopinado, decidido no local, por Buíça e
Costa. Contudo, Aquilino admite a existência de um grupo de 5 regicidas no Terreiro
do Paço, formado por Costa, Buíça, Ribeiro, Nunes e Adelino. Sobre Alfredo Luís da
Costa diz o seguinte:”Foi em 1906 que R* P* apresentou no Gelo Alfredo Luiz da
Costa, esse rapaz de vinte e tal anos, alto, desengonçado de corpo, duma fisionomia
séria, quase triste, a que ninguém ligou importância. Grandes olhos castanhos, lentos a
mover-se, com uma fixidez por vezes de desvario, um dedo de barba loura no queixo,
o nariz levemente amolgado sobre a esquerda. Provavelmente uma tuberculose descurada, que traiçoeiramente seguisse caminho, achatara-lhe o tórax aguçando-lhe os
ombros e imprimindo-lhe já às costas uma quebratura perceptível”. É quase inacreditável como omite que Alfredo Luís da Costa, a grande alma da sua fuga da esquadra
do Caminho Novo, foi o regicida, que recrutou os camaradas para o crime.
Sobre Buíça escreve: “era frequentador do Café Gelo, esse café muito arrumado a
meio do Rossio tumultuário, que, não obstante o berrante das fardas, conserva um ar
todo plácido de botequim provincial. De corpo, era um homem de estatura meâ, rosto
fino, tez branca, que mais realçava a barba preta com tons de fogo, na qual as suas
mãos tinham o vício de passear-se, de embrenhar-se, quando a cólera o tomava ou
ouvia alguém do seu agrado. A testa era longa, com as arcadas supraciliares marcadas
sem de mais, as linhas fisionómicas duma delicadeza que, fora das mulheres, desagrada. A aparência, toda ela de franzino, mascarava-lhe inteiramente o génio assomadiço
e a coragem que não era lenta nem jamais foi receosa a medir-se”.
O problema desta peça é que omite o passado criminoso do ex-sargento de
Cavalaria, saído do Exército após expiar crimes de agressão a subalternos pelos quais
esteve preso, e mais do que uma vez condenado no civil por crime de ofensas corpo336
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rais, variando a sua vida
entre a demência criminosa e a vontade de um
revoltado. Aquilino preferiu ignorar esse fatal destino do seu antigo compadre e correligionário, filho de Maria Barroso e
do abade de Vinhais,
Abílio da Silva Buíça.
Ainda mais revelador é o
que Aquilino admite e
omite sobre José Nunes,
contra o qual esgrime argumentos sem fim, considerando-o um mitómano.
Muito sucintamente, José Nunes era um intervencionista do grupo “Os Mineiros”.
Esteve no Terreiro do Paço e disparou sobre o Príncipe D. Luís Filipe, sendo nele que a
rainha D. Amélia bateu com um ramo de flores e ele o retratado pela rainha em esboço.
Sobre o regicídio deixou importantes revelações após 1915 que esclarecem o atentado
em livros como “A Bomba Explosiva e Para quê?”. Outros escritos ficaram inéditos, já
que a sua publicação imediata traria apaixonados debates, envolvendo algumas personagens ainda vivas (nomeadamente Aquilino) e a maioria de vultos então recentemente
falecidos. Fugido para S. Tomé e Moçâmedes e depois regressado a Lisboa, a polícia
nunca o encontrou. Antes de morrer, segundo Casimiro da Silva, “no quarto de dormir,
tinha, sobre a cómoda, voltado para o leito um grande retrato de D. Luís Filipe” – o Príncipe a quem ele tirara a vida. “Todos os dias, ao despertar, para ele olhava, repetindo
a pergunta – título do seu livro: E Para Quê?”. José Nunes era um arrependido e não
foi o único. Aquilino Ribeiro nunca se arrependeu. Sob a paródia religiosa do título do
seu livro “Um Escritor Confessa-se” não ressuma qualquer sentimento de penitência;
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é apenas uma inquirição divertida ao passado confortavelmente longínquo do anarquista ex-seminarista e do agora relativamente celebrado escritor.
Como quem diz, já um pouco senil e babado de ternura por si mesmo: “As coisas que
eu era capaz de fazer!”. Em 1927 após a revolta de 7 de Fevereiro, Aquilino exila-se em
Paris. No fim do ano regressa a Portugal, clandestinamente e morre a primeira mulher.
Em 1929 Aquilino Ribeiro casa com D. Jerónima Dantas Machado, filha de Bernardino Machado e em 1930 nasce o segundo filho, Aquilino Ribeiro Machado. Em
1931 vai viver para a Galiza mas a partir de 1932, já com 47 anos, permanece no país
e recebe reconhecimento pelas suas obras literárias.
Em 1960 é proposto para o Prémio Nobel da Literatura. Tendo a família de Sofia
Mello Breyner, próxima do Paço documentação sobre o regicídio. A própria Sofia
disse em comentário a um livro escrito por JMR que “o Aquilino esteve no Terreiro do
Paço com um revólver e tal facto fora do conhecimento internacional mas a família
Breyner decidiu não incluir essa informação no livro de memórias do avô”… E depois
rematou: “Porque é que acha que nunca lhe deram o Nobel? Eles sabiam que ele participou no Regicídio e a sociedade não dá prémios Nobel a assassinos”.
Aquilino morre em 27 de Maio de 1963.
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Padrão dos Descobrimentos

Encomendado pelo regime de Salazar, o Padrão dos Descobrimentos foi inaugurado a 9 de Agosto de 1960, por ocasião da celebração dos 500 anos da morte do Infante
D. Henrique. É um dos mais emblemáticos monumentos nacionais e um ex-libris da
cidade de Lisboa. Símbolo da expansão marítima, esta escultura monumental, com 52
metros de altura, celebra os marinheiros, os patronos reais e todos os protagonistas da
gloriosa Era dos Descobrimentos.
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O monumento evoca uma caravela com o escudo de Portugal nos lados e uma
impressionante espada da Casa Real de Avis sobre a entrada. D. Henrique, o Navegador, ergue-se à proa, com uma caravela nas mãos, e em duas filas descendentes, de
cada lado do monumento, estão as estátuas de heróis portugueses ligados aos Descobrimentos. Na face ocidental encontram-se D. Manuel I, que segura uma esfera armilar, o poeta Luís de Camões, com um exemplar de “Os Lusíadas”, o pintor Nuno
Gonçalves com uma paleta, bem como famosos navegadores, como Vasco da Gama,
Pedro Álvares Cabral ou Fernão Magalhães, cartógrafos e reis.
O Padrão dos Descobrimentos actual, construído em betão e com esculturas em
pedra de lioz, é uma réplica do original, da autoria do arquitecto Cottinelli Telmo e do
escultor Leopoldo de Almeida, erguido em 1940, para a Exposição do Mundo Português. O monumento, constituído por uma leve estrutura de ferro e cimento e um conjunto escultórico de 33 figuras em estafe, foi desmontado em 1958 e reedificado dois
anos depois.
A norte do monumento uma rosa dos ventos de 50 metros de diâmetro, desenhada
no chão e executada em mármores de vários tipos, foi uma oferta da República da África do Sul em 1960.
O mapa central, pontilhado de naus, caravelas e sereias, mostra as principais rotas
dos descobridores nos séculos XV e XVI. A autoria do desenho pertence ao Arq. Cristino da Silva.
No interior do monumento existe um elevador que vai até ao sexto andar, e uma
escada que vai até ao topo e de onde se tem um belíssimo panorama de toda a Zona
de Belém e do rio Tejo.
A cave é actualmente usada para exposições temporárias.
Uma das mais interessantes perspectivas do monumento pode ser observada a partir de oeste, à luz do inigualável pôr do sol de Lisboa.
Padrão dos Descobrimentos: Av. Brasília 1400-038 Lisboa. Tel. 213 031 950 Fax. 213 031 957
Autocarros: 27 - 28 - 29 - 43 - 49 Eléctrico: 15 Comboio: Estação de Belém
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Os 100 Anos do assassinato do Rei
D. Carlos e de seu filho D. Luís Filipe

Perfaz-se, hoje, dia um de Fevereiro, os 100 anos da data em que aquele Rei, popular, culto, artista, e seu filho, tão queridos do povo português, foram miseravelmente
assassinados pela Carbonária, braço armado da conjunção de esforços levados a cabo
pela Maçonaria, ambiciosa e dissimulada, e pelo minoritário Partido Republicano a
quem o Estado monárquico respeitara o direito de se fazer representar do Parlamento
de então.
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O Rei era um dos mais cultos soberanos da sua época, admirado e respeitado em
todo o mundo. Artista, desportista, cientista oceanógrafo, que vivia e convivia com o
povo, era amado e respeitado pelo povo português.
O seu filho mais velho, assassinado junto a seu pai, era um jovem de apenas 21 anos,
em quem o povo depositava as suas esperanças, educado, entre outros pelo grande
Mouzinho de Albuquerque.
A maçonaria não se cansava de conspirar para que os políticos que apoiava conseguissem atingir através da revolução o poder que democraticamente, não conseguiam
alcançar.
Os terroristas que assassinaram pai e filho, sem dó nem piedade, no Terreiro do
Paço, não conseguiram, no entanto, como pretendiam, assassinar toda a Família Real,
para que assim, mais depressa, conquistarem pelo sangue e pela barbárie selvagem, o
que não conseguiam ganhar nas urnas.
Às suas balas assassinas escapou, protegido pela corajosa atitude de sua mãe, a
Rainha D. Amélia, o filho mais novo, o jovem Infante D. Manuel que veio a suceder
como Rei D. Manuel II durante apenas 2 anos, ficando Portugal, nos anos que se lhe
seguiram entregue à mais desbragada, violenta e improdutiva anarquia.
Apesar da clareza negra do acto, o despudor dos que encobrem a sua verdadeira
natureza com o farisaísmo maçónico tudo vai tentando para, desesperadamente, subverter a realidade, apresentando os assassinos como mártires e os assassinados como
objecto de várias culpas. Como se alguma delas pudesse justificar a barbárie do criminoso acto. Como se a dura realidade dos factos, nus e crus, fossem passíveis de desonestidades deste calibre.
Quem assassina a frio, quem mata a tiro, é ou não criminoso? Quem barbaramente assassina ainda que camuflando o crime com intenções, invenções ou justificações
políticas é ou não criminoso, um terrorista? Ou uns são e os outros não? Conforme o
lado para que a desonestidade vira os pseudo isentos e a pouca vergonha empurra os
pretensos virtuosos?
D. Carlos, um grande chefe de estado, foi assassinado em 1 de Fevereiro de 1908
pelos habituais e traiçoeiros destruidores das nações e das pátrias, cuja natureza cobarde e a senha assassina os não coibiu ainda de assassinarem um filho jovem e tentarem
assassinar outro, ainda mais jovem, cujo único crime foi terem nascido para cumprir
um dever.
As evocações dos assassinados, caídos no vergonhoso episódio do Regicídio, que
chocou a Europa do seu tempo, decorreram ao longo de todo o ano de 2008. Os primeiros actos decorreram no fim de Janeiro, destacando-se a Homenagem no local do
assassinato e a Missa Solene presidida pelo Senhor Cardeal Patriarca no Mosteiro de
São Vicente de Fora às 19 horas de 1 de Fevereiro.
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Olivença Espezinhada
“Nas ausências de tomadas de posição não podemos lamentar que se esbocem,
agora, no seio da sociedade oliventina, movimentações no sentido autonómico quando a Espanha revela sinais de desagregação política.”

1. Foi preciso chegar aos dias de hoje para se verificar (se assim pudemos afirmar)
que em Olivença, apareceram vozes, por ora, ainda, pouco assumidas a defender ideias
de autonomia, dentro do quadro legal permitido em Espanha.
A verdade é que Portugal (entenda-se por Governo português) não contribuiu, de
forma muito visível, para a criação de posições reivindicativas do território ao longo
destes dois séculos.
Sabemos que o deveria ter feito, face às responsabilidades nacionais e que ocasiões
não faltaram para tal.
Nas ausências de tomadas de posição não podemos lamentar que se esbocem,
agora, no seio da sociedade oliventina, movimentações no sentido autonómico quando
a Espanha revela sinais de desagregação política.
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Não temos dúvidas que o aparecimento destes sintomas (que se revelarão incómodos para ambos os Governos) resultam do lento processo que fervilha em sectores da
população oliventina em resultado das contradições políticas, económicas, sociais e culturais, com maior evidência entre as camadas jovens.
Estas, perante a falta de perspectivas locais (em relação as regionais e nacionais)
desejam dar um passo em fiente, perante as dificuldades e os bloqueamentos que os isolam no contexto geral. Verificam, que aquele tipo de democracia pouco mais lhe dá
que a liberdade em abstracto, que apesar de parecer um dom precioso, não lhes chegam dentro dos conceitos neo-liberais impostos. Desejam mudanças do sistema, com
novas e actuais oportunidades de participação na sociedade. O desemprego, evidencia
o carácter desarmonioso do tipo de crescimento que a Espanha tem, com a agravante
que todos os aspectos negativos do tipo de desenvolvimento, se reflectem de forma mais
negativa, como mal revelam os “números” e os índices “embastelados” nos da denominada Comarca de Olivença – unidade territorial administrativa que integra vários
“concelhos” da Extremadura.
Talvez, possamos interpretar estas atitudes autonómicas como uma “fuga para a
frente”, com dois sentidos: mostrar descontentamento às autoridades centrais e regionais de Espanha; ou recordar o passado (que eles não conhecem bem) como ameaça
ou como pronúncia de algo cujo sucesso não alcançamos neste momento.
Também sabem que do lado de cá, não poderão contar quase com nada, para além
de algum companheirismo e esperança fraterna, pois o Governo de Portugal está enleado numa teia de compromissos e de dependências económicas que entravam a lucidez
e as vontades de se encetar seja o que for de aproximação com Olivença e o seu povo.
Convirá, porém, reflectirmos um pouco sobre estas ideias “autonómicas” que parecem a muitos caídas de repente dos céus. Tanto quanto se consegue saber outras ideias
estão a surgir, em simultâneo, a militantes de duas estruturas políticas locais – de oposição ao partido que tem gerido o território. É necessário dizer que estamos em cima
de eleições autárquicas. Muitos daqueles que ainda “arranham” o português alentejano, por tradição familiar, com apelidos ou alcunhas bem nossos, apesar da aculturação
forçada, estão desiludidos, diríamos mesmo amargamente desiludidos.
Como reagirão perante este “rebuçado” autonómico? É uma incógnita que convém
acompanhar.
Há sinais visíveis que pelo menos estas duas forças políticas estão a movimentar-se
e a seguir o exemplo do actual presidente de Câmara que tem vindo a Lisboa para se
incorporar no desfile do 25 de Abril.
Voltaremos nós mais uma vez, a encolher os ombros e a pensar que “essas coisas”
nada têm a ver connosco?
A questão de Olivença não deixou, ainda, de ser uma causa transversal na nossa
sociedade e na nossa consciência nacional, apesar de ser assumida por minorias de
várias ideologias. O exemplo de TIMOR poderá ser evocado. É que se trata de defender a nossa honra, o nosso património cultural (algum dele defendido pela legislação
portuguesa), a língua e as nossas tradições e, ir assim ao encontro do que muitos oliventinos pensam.
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2. Há dois séculos que Olivença é espezinhada e Portugal também. Há quem afirme que é tempo suficiente para abandonarmos esta causa. Se houvesse espanhóis que
fizessem o mesmo em relação a Gibraltar, muitas vozes se levantariam no país vizinho
– e, quanto a nós com razão, pois apenas passaram três séculos sobre a cedência do
rochedo mediterrânico. Não queremos aqui discutir questões que não nos dizem respeito, mas se a evocamos é para acrescentar a flagrante incoerência de Espanha – num
caso diz sim, noutro diz não!
E Olivença está espezinhada porquê?
Vejamos. Se em 1801, Olivença era tão importante como Badajoz, um século depois
registava menos residentes que à data da ocupação. E, ainda, hoje a população revela
índices de crescimento tão lentos que, praticamente, se mantém, em termos absolutos,
no mesmo patamar demográfico.
Grande parte da fuga da população para os concelhos limítrofes do Alentejo, no
século XIX, está na explicação desta estagnação. Porém, no século XX, registou-se
outra fuga em massa, devido à guerra civil e à miséria que assolou a “Província” em
que inseriram administrativamente Olivença, o que forçou a uma forte corrente de imigração. Muitos oliventinos, nessas ocasiões, optaram pelos concelhos limítrofes, particularmente, Vila Viçosa e Elvas, enquanto outros imigraram para a Catalunha e
Madrid, ocultando, em muitos casos, a sua naturalidade.
Mas, o abandono no século XIX, não se deu só por parte dos trabalhadores rurais,
mas também dos proprietários da terra, sobre os quais foram desencadeadas ameaças
e pressões de toda a ordem. Bastará ler uma história da Estremadura para conhecer345
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mos as violências cometidas pelas Leis de Desamortização, os roubos e as pilhagens da
propriedade – a apropriação dos baldios, dos bens da Coroa e da Casa do Cadaval, da
Misericórdia e a ocupação das quintas das famílias seculares, bem como dos bens dos
burgueses que através do comércio começavam a desenvolver a Vila de Olivença.
A par da pilhagem económica, assistia-se a proibição do português como língua e
as escolas – públicas e privadas – foram encerradas.
A campanha contra a língua portuguesa chega a utilizar exemplos de profundo
racismo – “a língua portuguesa é falares de preto”! A Igreja, sob a orientação do Bispo
de Badajoz, assume a repressão proibindo o português nos actos religiosos.
Também o ensino de história de Espanha irá provocar o desconhecimento de todo
o passado oliventino, a par da falsificação de dados históricos, como hoje é corrente e
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premeditado. E a repressão
sobre a identidade? Com a
destruição de Cartórios e
Arquivos, verificou-se a adulteração de nomes e apelidos
portugueses.
Hoje há nomes irreconhecíveis, que não são nem portugueses nem espanhóis. E
quanto a memória colectiva?
A toponímia foi modificada, os epitáfios do Cemitério
de Olivença foram ultrajados,
grande parte da heráldica
destruída. Quem tenha dúvidas – investigue. Vá e veja. Indague como se processou a
repressão e quantos enforcamentos houve em Olivença a culminar a diversas formas
de violência.
Tudo foi feito para amordaçar a consciência, espezinhando-se a liberdade e a
memória do povo oliventino.
Atentemos num exemplo. Quando se aguardava que Franco cumprisse a palavra
dada a Salazar, Olivença içou a bandeira portuguesa no alto da Torre de Menagem.
O incumprimento do “trato” levou ao fuzilamento de “uns tantos” oliventinos ...
3. “Olivença é um caso que se resolve no próximo ano” – disse Aznar em Lisboa,
aos órgãos de comunicação social portuguesa.
Foi com este cinismo político que o antigo primeiro-ministro de Espanha respondeu. Mas, do lado de cá, o cinismo é maior porque nem respostas ambíguas ouvimos.
De facto, o Tratado de Badajoz de 1801, que concedia o território a Espanha foi
denunciado (declarado “nulo e de nenhum vigor”), pelo Manifesto de 1 de Maio de
1808. Por este acto legislativo, jamais revogado e, ainda, legalmente em vigor, a assunção da nossa soberania sobre o território passou a constituir Direito interno, enquanto
tal, vinculativo.
O que, no devir histórico, encontrou sempre consagração nas constituições portuguesas, (na de 1911) e nomeadamente na actual que, absolutamente, atendeu a essa
assunção, indicando que “Portugal abrange o território historicamente definido no
continente europeu” – art.º 5.º - n.º 1, aspecto assinalado por vários dos nossos constitucionalistas: Jorge Miranda, Gomes Canotilho e Vital Moreira.
Proclama-se, ainda, que “O Estado não aliena qualquer parte do território português” (art.º 5.º - n.º 3) e estabelece-se que é “tarefa fundamental do Estado garantir a
independência nacional” ( art.º 9), e “assegurar a defesa nacional” bem como, “a integridade do território” ( art.º 273).
Então em que ficamos? A quem cabe defender a Constituição? Ao Chefe de
Estado? Aos que governam? Ou àqueles que os elegeram para nos representar?
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Olivença à vista
Miguel Torga e Olivença
Alentejo!
Minha terra total!
Meu Portugal
Aberto,
Eternamente incerto
Nas fronteiras, no tempo e nas colheitas!
Minhas desfeitas
Praças fortificadas
Minhas insatisfeitas
Correrias,
A contar no franzido das lavradas
As rugas tatuadas
No rosto dos meus dias...
Juromenha, 4 de Outubro de 1976.
Miguel Torga, in “ Diário XII”, 1977; “Poesia Completa”, 2000.

Artigo galardoado com
Menção Honrosa do
Prémio SHIP 2009
de imprensa regional
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A actualidade da Questão de Olivença
I – A “Questão de Olivença” mantém, hoje em dia, uma visibilidade que podemos
rotular de nível importante, paradoxalmente mais do lado espanhol do que português.
Bastará um rumor vindo de qualquer parte do mundo, de qualquer documento ou
nota distribuída (numa “conferência ibérica”) para que, de imediato em Espanha, nos
órgãos de comunicação social, aparecem comentários ou afirmações oficiais ou paraoficiais a defenderem a posição do país vizinho. E sempre a defenderem a situação
actual do território ocupado.
Assiste-se, paralelamente, à multiplicação diversificada de iniciativas de várias índoles, algumas a propósito de nada, que evidenciam de maneira mais ou menos mascarada formas de encobrir a “insustentável” permanência de Espanha.
Relembremos o “frenesim” na comunicação social deste país quando a CIA, voltou
a inserir a “Questão de Olivença” no seu relatório anual de conflitos fronteiriços a nível
mundial.
E pelo nosso lado, o que acontece? É sabido que amplas camadas conhecem a
“Questão de Olivença” – geralmente com contornos mal definidos – mas resignam-se
à situação actual, relevando, de uma forma geral, a aceitação de que “o povo é quem
mais ordena”, sem saberem que o direito internacional, nestes casos e com estas dimensões, não aceita tal primado.
Porém, quem leia a imprensa e as revistas “especializadas” do país vizinho, particularmente, as da Estremadura, depara-se, com alguma frequência, com referências ao
território, quanto à histórica situação. Curiosamente estes órgãos de imprensa escrita
não memorizam nessas comemorações a data de 20 de Maio de 1801, que assinala a
guerra que deu a ocupação de Olivença, nem referem que o Tratado de Badajoz, foi
denunciado em 1808, por Portugal, por incumprimento do ocupante. Mas, em Portugal o silêncio à volta deste processo, é significativamente de chumbo, como se estas
efemérides pátrias tivessem sido apagadas da história. Se não fosse Carlos Luna em
desmultiplicar-se em “cartas do leitor”, estas efemérides não seriam evocadas.
Mais grave, contudo, é reconhecer-se que os oliventinos nada sabem do seu passado pois a história não chega a Olivença. Assiste-se, sem que ninguém do nosso lado
(com raras excepções) invista nessas tarefas, permitindo, desta maneira, que os “serventuários coloniais” que actuam em Olivença escrevam barbaridades históricas e culturais sem nexo. Chegaram mesmo a rescrever os nomes dos nossos grandes pintores
em castelhano, nas legendagens das obras-primas que estão no Museu de Olivença. É,
de tal maneira o obscurantismo que o painel de azulejo oferecido pela família de
Ledesma Abrantes está escondido no Gabinete do Director do Museu...
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É evidente, que nem todos os oliventinos têm estes procedimentos e até há, quem
procura trazer à luz do dia, trabalhos de investigação que levantam pistas aos leitores
– é o caso de Miguel Angelo Vallecillo Teodoro.
Mas, o que predomina é uma extensa bibliografia que usa e abusa do lema equívoco,
inventada no auge do franquismo – “Olivença, filha da Espanha, neta de Portugal”.
Porém, o facto de fazer desta frase todo um programa de obscurantismo, não deixa
a mesma de ser um equívoco que dá oportunidade para se estabelecer diálogos proveitosos, como tem acontecido. Deixa, contudo, transparecer “preocupações” mal disfarçadas que se arrastam nos tempos, sem serem digeridas. Aliás, o mais eloquente
exemplo destes equívocos foi a afirmação atabalhoada de Aznar, quando primeiro-ministro do Reino de Espanha, em Lisboa, respondeu, em conferência de imprensa que
“o assunto de Olivença seria resolvido no ano seguinte”(!).
Tal resposta não deixa de ser coerente com as políticas levadas a cabo durante os
séculos XIX e XX, num exemplo de diplomacia “oportunista” que cremos não respeitar as melhores tradições de Espanha. Aguarda-se que o rei D. Juan Carlos, que
viveu entre nós, não tenha esta mesma maneira de pensar e de agir. Porém ...
É bom, entretanto, lembrar os principais momentos destas políticas de mentira, a
partir do compromisso de Espanha, em devolver Olivença, na sequência da Conferência de Viena. Depois vieram as promessas a respeito da Colónia de Sacramento, os
pedidos de troca desta por Olivença, até aos anos 30 do século XX, no auge da Guerra
Civil. Neste contexto Franco prometeu a Salazar, devolver Olivença, a troco de apoio
do governo português à guerra contra a República.
Dias antes da data acordada, porém, o caudilho “mandou às urtigas” o ditador português e mandou investir contra Olivença. A repressão e a morte alastrou-se sobre o
povo oliventino pelo “grave crime” de içar a bandeira nacional na torre de menagem.
Quem relata este incumprimento (entre outros!) é o Prof. Dr. Freitas do Amaral, no seu
livro de Memórias, onde revela a inconfidência do Dr. Lumbralles.
Salazar, silenciando esta traição, não se opôs à grande difusão, pelas cidades e vilas
do país, do topónimo Olivença, num claro e generalizado movimento de consciencialização e de memória. Mas, ao revés, não viabilizou a acção patriótica dos Amigos de
Olivença, onde participaram grandes vultos do pensamento e da cultura, tais como, a
título exemplificativo, Hernâni Cidade, Queirós Veloso, Rosa e Alberty, Jaime Cortesão, generais Ferreira e Humberto Delgado, tantos outros...
II – O longo e sobressaltado processo de ocupação, usurpação, repressão, pilhagem
e aculturação do território de Olivença, revela-se um caso de exemplar colonização,
que deveria ser estudado na Europa de hoje.
Trata-se, estamos convictos, de um processo de colonização integral, por reunir os
pressupostos que a historiografia actual utiliza para as analisar casos semelhantes.
A matriz de contradições gerais e específicas que é possível reconstituir, permite cruzar as diversas etapas do processo, devidamente caracterizadas, nas mudanças qualitativas definidoras do estado presente daquele território que está a registar novas mudanças nas suas idiossincrasias – com a destruição do seu património popular e com o aparecimento de ideias autonómicas.
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Não há dúvida, porém, que chegadas a este momento, a colonização do território
por parte da Espanha, é total e organicamente visível, o que não sucedia há pouco mais
de cinquenta anos. Para tal constatação concorrem as transformações políticas, sociais
e culturais, tendo como fundo uma verdadeira estratégia de obscurantismo que leva a
que os oliventinos não conheçam as suas origens nem a história do lugar onde vivem.
Também, as políticas da ditadura e as da globalização concorrem, cada uma à sua
maneira, para este desconhecimento e alheamento.
Os oliventinos (e custa-nos imenso reconhecê-lo) foram colonizados coercivamente
perante a passividade de Portugal, perdendo, etapa por etapa, a língua, a nacionalidade, o nome, a memória e a família, a cultura popular, a propriedade, e até a religiosidade tradicional. O que resta, serão, porventura, rincões de resistência que urge não
deixar morrer. É facilmente constatável que houve influência de terceiros no contexto
de Olivença, após 1801, sobretudo da França e da Inglaterra.
Do primeiro destes países pelo facto de ter “empurrado” a Espanha para a Guerra
das Laranjas e de ter “forçado” a sua participação na primeira invasão de Portugal, em
1807. Da Inglaterra por nos ter “forçado” a evacuar Olivença, em 1811, após a reconquista desta vila por tropas portuguesas, alegando que a devolução seria feita em reunião internacional.
Porém, a brilhante acção diplomática levada a cabo pelo Duque de Palmela não foi
suficiente para fazer cumprir os compromissos que a Espanha assumira para nos devolver Olivença; mas em 1835, após pedido de auxílio de Mendizabal, a entrega do território não se verificou, por falta de palavra do primeiro-ministro de Espanha.

Convirá equacionar de forma esquemática, dadas as limitações deste trabalho, uma
primeira tentativa das premissas da matriz das contradições do processo de colonização de Olivença. Assim, destacamos as seguintes fases deste processo:
1.º PERÍODO – 1801 - 1817
Período em que Olivença está sujeita às contradições do Bloqueio Continental e às
invasões francesas, até à Conferência internacional de 1815, em Viena.
A população do território – Vila e termo – seria de mais de 7 mil habitantes.
Com a ocupação militar inicia-se de imediato, a par da destruição do poder político português, a transferência do poder religioso para o Bispado de Badajoz, com substituição das autoridades religiosas. Os foros e os censos passam a ser pagos às autoridades espanholas e em dinheiro de Espanha. Os frades do Convento de S. Francisco
são obrigados a abandonar o território.
Em 1805 dá-se o primeiro passo para suprimir a escola portuguesa e é proibido o
uso do português nas actas da Câmara Municipal. São vendidos arbitrariamente bens
da Casa de Bragança, que são adquiridos por pessoas estranhas a Olivença. Em 1808
são criadas milícias para reprimir os movimentos espontâneos no território. Neste
mesmo ano são exercidas violentas pressões por parte de arrendatários espanhóis o que
leva à venda de propriedade ao desbarato, por ausência dos proprietários portugueses
que, aliás, eram impedidos de entrarem em Olivença.
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Em 1809, enquanto o Duque de Wellington pede a devolução de Olivença, dão-se
no território vários motins populares contra o domínio espanhol o que força a criação
de um corpo policial. Olivença é ocupada por três Batalhões de Infantaria, duas companhias de Cavalaria e por um destacamento de artilharia para assegurarem a ocupação.
No ano seguinte estão na Vila sete batalhões e uma brigada de artilharia.
Em 1811 registaram-se conflitos entre oliventinos e tropas ocupantes, com muitas
prisões que continuam em 1812. O motivo oficial é o combate ao contrabando sem se
explicar a profunda crise alimentar que se vivia. Neste mesmo ano dão-se graves humilhações aos residentes por parte dos cadetes espanhóis para ali deslocados.
Em 1813 (27 de Setembro), Olivença assiste ao enforcamento de um oliventino,
enquanto é imposto o “uso de passaporte”, com o propósito de restringir a liberdade
de circulação. Em 1814 são ocupados os primeiros baldios o que motiva bastante destabilização económica e social, motivando, no ano seguinte, fugas de oliventinos para
as localidades portuguesas próximas.
Em 1815 a Espanha é obrigada, pela Conferência de Viena a devolver o território
a Portugal, confirmado pela Acta Adicional assinada, em Paris, em 1817.
2.º PERÍODO – 1818 - 1833
A Espanha é governada neste segundo período por dois poderes políticos diferentes
(1820 – 23) pelo chamado Trieno Constitucional; (1823 – 33) pela Decada Ominosa.
Durante o primeiro preconiza-se a reconversão agrícola do território, o que significou dois fenómenos fundamentais: venda de mais espaços para explorarem a terra e os
trabalhadores; e uma maior dependência política e económica da Estremadura.
Neste período reforça-se a organização policial (em 1823), com novas disposições
sobre o uso do passaporte, intensificando-se a perseguição “aos malvados”.
A legislação que se orientava para facilitar a posse da propriedade, através da “desamortização dos bens,” é suspensa face aos protestos generalizados.
Mas, logo no início da Decada Ominosa verificam-se novas medidas nesse sentido.
Os bens da Santa Casa da Misericórdia que tinham sido salvaguardados, ficam de
novo sujeitos à voragem face ao novo quadro legal imposto. Assim, no período de 182325, deu-se um incremento de insegurança com situações de intervenções militares, a
par da criação de tribunais e de comissões militares para reprimir a “instabilidade”.
Só um exemplo será suficiente apontar: em 1824 é decidido que quem fosse apanhado indocumentado a duas léguas da fronteira sofreria penas quatro vezes maiores
e quem tivesse ainda nacionalidade portuguesa seria expulso para Portugal – a perda
da nacionalidade à força.
Porém, em Olivença continuava-se a formar laços de ligação à pátria, como foi o
exemplo dado pela Santa Casa da Misericórdia, em 1826, ao dar apoio a portugueses
doentes, caso fossem militares.
As autoridades ocupantes não apreciaram esta decisão da Junta Directiva da Santa
Casa, pelo que exigiram explicações. Em 8 de Dezembro desse ano, a Santa Casa
informa as autoridades espanholas que recolheram 24 portugueses entre os 39 enfermos que ali estavam nas suas instalações.
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A presença espanhola consolida-se não só em Taliga, como em Vila Real (território
do município de Juromenha) como em Malpica de Portugal onde se apoderam dos
moinhos aí existentes para incrementar a vinha e o vinho. Há quem afirme que este
sítio pertenceria ao concelho de Elvas.
Em 1830 verifica-se outra investida contra os interesses dos oliventinos que motiva
nova onda de fugas. Tratou-se, então, da nova lei de incorporação no exército à força.
Estas vagas de incorporação obrigatória prolongar-se-á nos anos seguintes. A população oliventina respondeu com a fuga e a deserção, sobretudo para os concelhos limítrofes: Vila Viçosa, Juromenha, mas também para Lisboa.
3.º PERÍODO – 1833 - 1868
O período do liberalismo espanhol, no seu percurso político, não foi nada favorável
à posição portuguesa quanto a Olivença. Em 1835 o governo espanhol em conflito
com os Carlistas, solicita apoio a Lisboa, oferecendo Olivença em troca. Assim, teria
sido acordado, mas o primeiro-ministro espanhol não cumpriu o acordado.
A resposta da Espanha foi a nova lei de desamortização de 1836 (30 de Agosto) que,
no caso de Olivença, se traduziria, num ataque generalizado à propriedade e à sustentabilidade da população do território que sobrevivia com a ajuda dos baldios (os próprios). Esta lei foi complementada por outra de 1841, que agravou a situação
Para assegurar uma certa operacionalidade à implementação destas leis foi criada
a Milícia Nacional em Olivença (em 1836) e o Corpo de Carabineiros instalado no
Convento das Clarissas em 1840. Curiosamente, neste mesmo ano é proibido o uso do
português, em qualquer local público.
Não deixa de ser significativo apesar de tudo também, a repressão que várias famílias sofreram ao declararem publicamente serem portuguesas, como se assinala em
1842 e 1844: os Marçal, os Cabreiros, os Macedo e outros. A escalada da repressão é
cada vez maior. A extinção da tradicional feira, é um exemplo entre outros que se
podem referenciar, bem como o combate em nome do contrabando, isola determinados comerciantes reduzindo-lhe, desta forma, os seus laços a Portugal.
Em 1843, o censo da população regista pouco mais de 6 mil pessoas o que demonstra a fuga maciça da população, em particular da classe de proprietários, que segundo
as estatísticas não ultrapassam as 580 pessoas.
Em 1845, neste contexto de profunda contestação é enforcado em Olivença o cidadão Vicente Brochado (28 de Julho), no meio das mais severas medidas de segurança
e várias prisões entretanto feitas entre a população da Vila.
De 1846 a 1868, instala-se em Olivença a prática do empréstimo e da usura que
favorece a compra de propriedades rústicas e urbanas. De assinalar a chegada ao território de poderosos burgueses do Norte de Espanha, interessados em terras para pastos e ganadarias, bem como nas explorações intensivas de sectores específicos da agricultura. Inicia-se, assim as condições para a grande transacção de terras em Olivença.
Por volta dos anos 50 do século XIX, dá-se a espoliação das terras comunais ou baldios, com a chegada de várias famílias da Estremadura, que compram propriedades
indiscriminadamente.
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Na viragem do meio do século o ensino do português em escolas particulares era
proibido; a par de medidas repressivas contra os directores (1854) com espoliação do
seus bens. Em 1855 e no seguinte são declarados em “estado de venda todos os prédios
rústicos, urbanos, censos e foros, pertencentes ao clero ou confrarias, instituições de
beneficência, instituições públicas ou qualquer outro correspondente a mãos-mortas”.
É tal o pânico em Olivença que em 25 de Fevereiro de 1855, a Junta Directiva do
Hospital e a Santa Casa de Olivença enviaram Cartas às Cortes, contra o processo de
desamortização. Dirigem-se ao Embaixador de Portugal, em Madrid, a pedir a intervenção de Portugal dado que se “trata de um estabelecimento muito diferente dos
demais de Espanha”. Entretanto, neste ano vai a hasta pública fora deste contexto, a
herdade do Monte Branco, propriedade dos marqueses de Nisa. São vendidos bens da
Câmara, da Santa Casa e de Confrarias da Vila, que deste modo perdem fontes de
receita consideráveis a favor da nova burguesia espanhola, como por exemplo a favor
de Dom Bernabe Garcia. De 1856 a 59 só à Misericórdia são espoliadas 22 propriedades ( rústicas e urbanas). São vendidas as herdades de Chiminé, Casqueira e 45 partes da herdade de Casqueirinha.
Os novos donos de terra trazem consigo novos interesses. Constroem a Praça de
Touros em 1857, que só será inaugurada (no meio de grande polémica) em 1868, com
grande festividades à espanhola.
É de notar que o poder público espanhol usou todas as formas para espoliar propriedades aos oliventinos, utilizando a penhora pela Fazenda, como sucedeu à propriedade em Fonte da Silva e em Pedra Aguda (topónimos bem portugueses).
Mas o pior estaria por chegar à Santa Casa da Misericórdia. A segunda fase da
desamortização inicia-se em 1859 e prolonga-se até Julho de 1876. São espoliadas 130
propriedades rurais e urbanas. A conhecida herdade Vale Salgado passa em 1859 para
a posse da família castelhana Llorente. Esta família cria uma sociedade mercantil e
comercial de gados, cereais e outros produtos chamados Hijos de Llorente.
Em 1860 dá-se um estranho incêndio que destrói grande parte do Palácio dos
Duques do Cadaval, na Vila. Neste mesmo ano registam-se operações financeiras de
compra e venda de acções de sociedades anónimas.
Em 1861/62 Talega e S. Jorge de Alor “pedem incorporação em Olivença, pois
desde 1802 que não estavam integrados no território “delimitado de Portugal “.
Em 1863, dá-se uma operação financeira com a compra de uma empresa comercial o que evidencia claramente o predomínio económico-financeiro vindo de Castela
e da Extremadura.
Com a concentração da propriedade agrava-se um clima de crise, na qual o desemprego e a miséria crescem vertiginosamente.
Em 1868 surge um movimento em Olivença, que cria uma Junta Revolucionária,
que pretende inverter a situação social e onde sobressaem contradições ideológicas e de
nacionalismos. Em Outubro deste ano é organizada uma nova milícia militarizada
com o alistamento de “pessoas de reconhecida honradez e responsabilidade”, com a
justificação dos inúmeros roubos de “bolota e azeitona” o que, certamente resultaria
das condições de miséria existentes no território.
354

Carlos Consiglieri

4.º PERÍODO – 1868 -1874
Em 1868, dá-se a Revolução Gloriosa, em consequência da profunda crise da
monarquia espanhola, o que não impede a proclamação da República em 1873, de
curta duração, com a restauração monárquica no ano seguinte.
Toda esta intranquilidade teve reflexos muito negativos em Olivença, com fugas de
habitantes (continuados ataques à propriedade tradicional, num ambiente de «sem lei
nem roque»). A Câmara demite-se para “corresponder aos desejos dos oliventinos” fartos das governações monárquica ou republicanas.
A Junta Revolucionária é extinta e a Câmara toma diversas medidas, entre as quais,
o pedido dos padres das Igrejas da Vila que devolvam as imagens de que se tinham
apropriado durante o levantamento que a Junta Revolucionária, que durara apenas 23
dias, mas que durante a sua vigência tinha abalado a vida social e a cobrança do imposto de consumo.
Durante esta crise a Casa Bancária Arenzana y Cca, de Badajoz, transfere a sua
sede para Elvas, em busca, “de um ambiente mais seguro, “permanecendo nesta situação até 1873. Entretanto, o Baldio das Praias aparece integrado por via dum alargamento da desamortização.
A Santa Casa da Misericórdia, sem meios económicos, vê-se obrigada a enviar os
expostos de Olivença para o Hospício de Badajoz. Em 1869 o Coutado do Ventoso e
São Jorge, são divididos pelos “vizinhos” por decisão da Câmara, numa realidade agonizante de desespero e de miséria, para mais tarde mudarem para as mãos das novas
clientelas políticas.
5.º PERÍODO – 1875 - 1930
Este longo período da história de Espanha é, quanto à situação de Olivença, de
marasmo nas diligências diplomáticas, mas em que se dão despóticas mudanças da
posse da terra, para espanhóis ou oliventinos espanholados. Poder-se-á dizer que de
1876 a Fevereiro de 1916, se processa a terceira fase de desamortização dos bens da
Santa Casa da Misericórdia, a par do fortalecimento e poder económico da burguesia
oriundo da Espanha.
As ligações de telégrafo, telefone e energia eléctrica (1880/99), vinculam o território
à Extremadura. Verificam-se ocupações de várias propriedades em 1880 (14 de Abril)
e a venda das herdades do Pico e Morenas.
Em 1886 é constituída a Sociedade Oliventina que compra 100 propriedades pertencentes aos baldios (próprios) que aparecem à venda no Boletim Oficial de Bens
Nacionais. A nova sociedade dedica-se à exploração de gado bravo e cavalar. Outras
vendas de baldios são realizadas através de protocolos notariais; de modo a agilizar todo
o processo de espoliação. Em 1887 a população do território não ultrapassaria os oito
mil e duzentas pessoas, pouco mais que em 1801.
Em 1891 é executado o patriota Ernesto Andrade Silva, a 12 de Dezembro, pelas 8
horas e 40 minutos. Esta execução movimenta muitas pessoas e foram feitos vários apelos a seu favor, sem êxito nem clemência. O Embaixador de Portugal, em Espanha,
envolve-se neste caso. Os carrascos tiveram de vir de Cáceres e de Sevilha.
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Olivença foi ocupada militarmente por um regimento vindo de Castela e por uma
“secção de cavalaria” «para salvaguardar a ordem». A execução foi consumada nas
traseiras do Quartel de Cavalaria, à revelia do povo oliventino.
Em 1894 instala-se em Olivença a Guardia Civil, dada a situação intranquila no território em Maio de 1898, registando-se inúmeros tumultos. Em 1902 assinalam-se
várias greves que solicitam aumento da jorna e a redução do horário de trabalho.
Em 1903 (15 de Dezembro), uma delegação de oliventinos solicitam a D. Carlos
uma reunião, em Vila Viçosa. A reconstrução da Ponte d’Ajuda é o pretexto. Em 1910
a pobreza era enorme, com grupos de mendigos a vaguearem pelas ruas, enquanto a
burguesia espanhola desenvolvia novos negócios e se apoderava de mais propriedades
rústicas e urbanas.
Tem impacto junto da população o facto do Senado Português, pela voz de Ramos
Costa, ter levantado a questão da ocupação de Olivença. Em 1911 verifica-se uma
ofensiva de larga escala para mudar a fisionomia urbana o que culmina, cinco anos
depois com a demolição da Igreja de Santo António. A 20 de Agosto de 1917, a guarda civil reprime violentamente a manifestação, ligada à greve então realizada, e aos
protestos contra a carestia da vida. Muitos oliventinos fogem para terras portuguesas.
A presença de trabalhadores portugueses é permitida.
Está por estudar a influência dos movimentos sociais, que se desenrolaram em
comum no Alentejo e Olivença. Em 1929 é adiada a demolição da Porta de S. Francisco, uma das portas mais emblemáticas da Olivença portuguesa. Neste mesmo ano a
Filarmónica de Olivença é recebida com grandes festividades patrióticas em Alter do
Chão, Vila Viçosa, Redondo e Juromenha.
Nas Actas Municipais da década de 20/30 há registos de situações de fome e de
miséria, de crianças famintas e de muito desemprego. A situação é tal que Primo de
Rivera visita Olivença, perante a indiferença de grande parte da população. É de assinalar que em 14 de Abril de 1931, a população festeja a implantação da República, provavelmente na esperança que o novo regime trouxesse alterações significativas. Mas,
pouco depois, verificará que nada se modificará quanto ao estatuto de Olivença e à
exploração desenfreada que a Espanha exercia, já que nenhum programa político atende à especificidade do território.
6.º PERÍODO – 1931 - 1936
A II República não trouxe nenhumas mudanças ao carácter opressivo e colonizador exercido sobre Olivença. A Reforma Agrária não contribuiu para apaziguar a contestação local e a chamada Comissão Técnica Agrária, criada a 21 de Maio de 1931,
nada fez para defender as pequenas propriedades oliventinas. A Lei aprovada em 15 de
Setembro permite que sejam retiradas à Santa Casa mais de 31 propriedades, o que se
verifica no ano seguinte, no meio de forte contestação.
Bandeiras socialistas, comunistas e de Portugal, surgiram em vários pontos do território. As prisões contam-se por dezenas. O Correio de Elvas relata estes acontecimentos com grande veracidade.
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7.º PERÍODO – 1936 – 1939
Será muito oportuno relatar como introdução deste período o que se passou entre
Salazar e Franco, antes da ocupação franquista de Olivença.
Segundo o Prof. Dr. Freitas do Amaral nos informa, no seu livro de Memórias, o
Dr. Lumbralles ter-lhe-ia confidenciado que Salazar teria proposto que o apoio do governo português seria dado em troca da devolução de Olivença, a que Franco anuíra.
Porém, três dias antes da data acordada as tropas franquistas irrompem em Olivença
(17 de Agosto) espezinhando o acordo feito. Talvez por se conhecer em Olivença este
acordo, a bandeira portuguesa já estava içada e a população preparava-se para receber as tropas portuguesas que, entretanto, tinham estado em manobras em terras de
Elvas. As tropas franquistas, dirigidas por Carlos Blanco, entraram em Olivença e reprimiram severamente. Apoiando-se nas denúncias de patrões agrários, são feitas muitas
detenções. Por outro lado, as novas “autoridades” apelam à colaboração de determinados proprietários e comerciantes. Exige-se que os “furtivos entregassem as armas”.
Após a limpeza política feita com a repressão sobre a população, com fuzilamentos
e a perseguição aos fugitivos pelos falangistas em território português, que tiveram permissão para atravessarem o Guadiana, à caça de foragidos.
As barbaridades e a repressão foi um desvario. Como Mário Neves nos refere, uma
das cenas mais horríveis foi ver centenas de cadáveres carbonizados, ao longo da estrada de Olivença para Badajoz, onde viu pilhas de mortos a serem devoradas pelo fogo.
O espelho de miséria do povo de Olivença é dado pelo livro de “La Farrape” onde
a pobreza, prostituição e marginalidade é enorme. A situação é tal que as autoridades
espanholas acabarão por aceitar, a oferta de venda de grupos de crianças oliventinas
para “colónias de férias” em Portugal, algumas delas através do Grupo dos Amigos de
Olivença. O Boletim do Grupo reproduz fotografias de dezenas de crianças, na antiga
Colónia de Férias de “O Século”.
A repressão que caiu sobre Olivença foi inqualificável, com prisões e dezenas de
fuzilamentos: Muitos oliventinos debandaram para Badajoz, onde incorporaram os
grupos republicanos que defenderam a cidade da fúria franquista. Há registos de actos
de heroísmo e de muitas mortes, entre os oliventinos. Também muitos outros refugiaram-se nos concelhos limítrofes como em Elvas, Olivença e Juromenha, onde a “polícia política” portuguesa os prendia e interrogava, devolvendo-os às autoridades espanholas, os suspeitos de serem republicanos, anarquistas ou comunistas. No entanto,
muitos foram bem acolhidos e, facilmente se integraram nas comunidades locais e
mesmo em Lisboa.
8.º PERÍODO – 1940 - 1975
Neste longo período da história do franquismo Olivença viveu os principais momentos do regime ditatorial monárquico sem rei, dirigido pela oligarquia militar mas,
de igual modo, pelos caciques regionais ou locais, submetidos ao dirigismo centralista,
em nome da “Nação”.
Logo após o termo da guerra as autoridades franquistas mandam instalar um forte
contingente da Guarda Civil no Convento das Clarissas, que se manteve até 1953,
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numa ocupação militar de grande rigor. Em 1956 o ditador Franco inaugura o “embalse” de Pedra Aguda e manda construir “aldeias” para onde transfere populações, no
âmbito da denominada “colonização interna”. Como escreveu Borralho Gil, as duas
aldeias foram chamadas, respectivamente, de San Francisco e San Rafael, em homenagem ao Caudilho e ao ministro da Agricultura e destinavam-se a receber “nuevos
pueblos”.
Em 1961, Franco é declarado “alcaide perpétuo” de Olivença.
Franco para demonstrar o seu “carinho” por esta terra mandou alterar não só a
toponímia, como ordenou que se retirasse do calendário tradicional S. João, para o
substituir por San Isidro, Patrono dos labradores. S. João quase foi expulso de
Olivença, como Santo António já tinha sido.
Olivença é, hoje, ainda, um bom exemplo da repressão e do medo, instigada no sentido da aculturação espanholizante. Os sinais mais violentos deram-se pela via do ensino e da repressão linguística, aprofundando-se o medo de falar português na via pública.
Não é difícil, encontrar as provas reais das argumentações e das práticas dessas políticas, ao serviço da colonização de Olivença, com o uso das mais vergonhosas injúrias
e deturpações culturais e históricas. Bastará ler, com alguma atenção, o livro de
Borralho Gil, intitulado “Mis recuerdos de la Olivenza española” onde se reproduz
versos dum tal Francisco Ortiz: Don Francisco Ortiz, escreveu sobre o idioma português, uns versos muito divulgados em Olivença, donde se extrai o seguinte fragmento:
“El idioma português/ es lingua de morondanga/ inventóla el tio ginés/ que era um pastor de Berlanga/”.
Se observarmos com atenção o Museu instalado em Olivença, do ponto de vista
ideológico-cultural, encontramos toda a intenção do obscurantismo histórico. Há por
aí, entre nós, quem confunda, fruto de alguma ingenuidade, as boas condições de
museologia ou a qualidade dos espécimes, com a ideologia que as peças expostas são
portadoras. É o que se passa com grande parte do recheio deste Museu, que tem como
objectivo central demonstrar quanto o território de Olivença é de espírito e de cultura
espanhola e quase nada das suas origens portuguesas. É um bom exercício de ilusionismo político. Mas Olivença não deixava de ser fortemente policiada. Em 1940 a
Guarda Civil ocupa o Convento das Clarissas, onde em 1840 as autoridades ocupantes tinham instalado o corpo dos Carabineiros, ali permanecendo até 1953. Este
Convento, de grandes tradições portuguesas é adquirido pela Câmara em 1960, um
tanto para ocultar este passado de repressão. Quantas pessoas estiveram aqui presas e
quantas foram torturadas?
O franquismo impôs, em todas as regiões de Espanha, uma feroz ditadura, sem
liberdade política num Estado (Nação) policial em que os nacionalismos foram perseguidos e reprimidos. Olivença não escapou a esta repressão e a uma concertada política de aculturação, vigiada pela Guarda Civil e pela polícia secreta e seus informadores. Os sinais mais violentos registam-se no ensino e nas políticas culturais, sobretudo
as relações com Portugal.
III – A usurpação materializou-se nos seguintes aspectos gerais: proibição do uso da
língua portuguesa na Câmara, nas Igrejas e lugares públicos.
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O ensino oficial é proibido e perseguido o ensino particular. O Bispado
de Badajoz toma conta das Igrejas e
orienta o culto, com expulsão de religiosos portugueses e com a apropriação de bens, conventos e propriedades.
Os cartórios foram incendiados
tendo havido substanciais mudanças
de nomes, para alteração da grafia
dos apelidos portugueses. Mais tarde,
as mudanças impuseram nomes espanhóis na toponímia, e com a criação
do novo cemitério, este nos conteúdos
dos epitáfios. A religião popular cristã
de raiz portuguesa foi perseguida,
com a demolição da Igreja de Santo
António e com a remoção de imagens
ligadas à religiosidade popular de antiga tradição. As festas populares foram
substituídas por outras dentro do ciclo
festivo espanhol.
A arquitectura popular alentejana
sujeita
a modificações estruturais por
Rua de Entre Torres – Ilustração de Serrão de Faria
motivo do gosto da população trazidas
de várias partes de Espanha. O uso (e abuso por gosto oficial) das grades nas janelas é
um dos exemplos.
As necessárias vagas contra a propriedade da coroa portuguesa (imediatamente
espoliada após a ocupação) dos nobres (Cadaval, principalmente), da burguesia portuguesa, da Igreja e da Santa Casa da Misericórdia, nas diversas fases dos processos de
desamortização, ao longo de mais de um século. A venda dos “baldios” que substituíram populações rurais e que forçaram tantas migrações durante mais de um século a
estagnação do número de habitantes.
A espoliação violenta e sem compensações financeiras aos verdadeiros donos de
todo o tipo de bens e propriedades, bem como à perseguição às pessoas que representavam interesses portugueses e sobretudo, a comerciantes que desejavam manter relações com Portugal. As fronteiras estiveram fortemente vigiadas durante muitos anos.
Imensas prisões e até enforcamentos mal esclarecidos ainda.
Todos estes acontecimentos que se mantêm debaixo de convenientes silêncios – crimes, violências e perseguições – não tem lugar na chamada História oficial. Do lado
português por razões incompreensíveis, pelo lado espanhol, porque Olivença e os seus
habitantes passam só a ter lugar nas estatísticas e na massificação da região mais atrasada economicamente de Espanha. Olivença, que tinha um património português
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riquíssimo e foi berço de vultos que deixaram nome no mundo, com a ocupação passou ser um espaço sem história, sem direito a falar a sua língua, nem a recriar as suas
tradições nas festas populares, ou a usufruir das ruas, as suas procissões e até da própria
gastronomia e doçaria da qual sobressai o famoso doce português técula-mécula.
Na labiríntica teia em que o povo oliventino tem vivido, houve, por todas estas
investidas, uma manifesta preocupação – enterrar o passado sem explicar o património edificado, os restos da heráldica e as palavras que se dizem fora do contexto linguístico imposto sem discernimento nem compreensão.
A prova cabal deste desnorte que muitos oliventinos começam a entender é que não
tem história para nela se reverem e encontrar razões para as necessárias decisões do
futuro. Pelo contrário, as grandes incompreensões, silêncios e faltas de relacionamentos, fazem hoje reflectir numa eventual atitude autonómica – nem tem dados concretos nem dum lado nem do outro.
Estas contradições revelam-se nas diversas tentativas de se elaborar a História de
Olivença, como qualquer terra de Espanha ou de Portugal tem, dentro do ponto de
vista ideológico que os seus autores impusessem. Mas, em Olivença esta exigência não
tem resposta cabal.
A primeira tentativa foi feita em 1894, quando a Câmara sufraga a publicação do
livro de Victoriano C. Parra, intitulado “ENSAYO SOBRE LA TOGRAFIA E HISTORIA” (1909) mas, cujo resultado não surtiu efeito. É um livro que hoje quase não tem
qualquer referência bibliográfica, e o seu espanholismo radical força ao seu esquecimento.
Cento e dez anos depois surge uma outra tentativa da lavra de Gregório Torres
Gallego que, também com, apoios oficiais, pretende estruturar uma história mesclada
de alguns episódios da história de Portugal, mas mal amanhadas e sem a compreensão
do processo histórico.
Será, no que se refere ao património edificado de origem portuguesa registam alguns
trabalhos que têm surgido nos últimos anos, com mérito de análise estética e com bastante profundidade de enquadramento no seu contexto original. É o caso dos trabalhos
de Miguel Teodoro que devem ser lidos com muita atenção. Deste autor, porém, merece uma referência muito especial o seu livro, “Olivenza en su Historia” volume onde o
largo período da soberania portuguesa aparece bem documentado e seriamente analisado, ao mesmo tempo que dá muitas pistas para reflexão.
De grande mérito e de profunda honestidade são as dezenas de páginas dedicadas
ao período da ocupação espanhola, paralelamente ao que concerne à desamortização
da propriedade, às negociatas a favor da nova classe dirigente e financeira que dominam em Olivença, a fim de fazerem as grandes aquisições de tudo o que valia, inclusive e, principalmente, dos baldios (próprios) que aceleraram a transformação da estrutura da propriedade e a fuga de muitos oliventinos.
Teodoro apresenta provas que até há pouco faltavam. Bastará, que todos nós reflictamos sobre este processo de colonização e de usurpação e saibamos cumprir o dever
que se impõe.
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Ten. Coronel da Força Aérea (ref.)
Historiador Militar

História Militar

Uma perspectiva histórica sobre as
revoltas militares em Portugal
“Atolados há mais de um século no mais funesto dos ilogismos políticos, esquecemo-nos de que a unidade nacional, a harmonia, a paz, a felicidade e a força de um
povo não têm por base senão o rigoroso e exacto cumprimento colectivo dos deveres
do cidadão perante a inviolabilidade sagrada da família, que é a célula da sociedade;
perante o culto da religião, que é a alma ancestral da comunidade; e perante o culto
da bandeira, que é o símbolo da honra e da integridade da pátria”.
“Quebramos estouvadamente o fio da nossa História, principiando por substituir o
interesse da Pátria pelo interesse do partido, depois o interesse do partido pelo interesse
do grupo, e por fim o interesse do grupo pelo interesse individual de cada um”.
Ramalho Ortigão

Desde a fundação da nacionalidade que existem forças militares.
Foram estas que fizeram Portugal, impondo e sustentando pelas armas, esse acto
político primordial que foi a individualização do Condado Portucalense.
Desde D. Dinis com a reparação e construção de Castelos e Fortalezas, pela instituição dos “Besteiros de Conto”, e ainda pela criação de uma marinha de guerra em
termos permanentes (teve um desenvolvimento grande com a criação da Ordem de
361

Uma perspectiva histórica sobre as revoltas militares em Portugal

Cristo em 1319), que se organizou a Nação para a guerra em termos globais e se instituiu uma espécie de milícia nacional. Desde D. Duarte que se começou a compilar as
normas que regessem a preparação, operação, logística, disciplina e comandamento
das forças militares.
Com D. João II criou-se a primeira Guarda Real permanente e em termos modernos.
Com a Restauração criou-se o primeiro Conselho de Guerra e a primeira Escola
de Ensino Militar, em 1641, (a Academia de Arquitectura, Fortificação e Desenho).
Mais tarde, o Conde de Shomberg veio a organizar o Exército permanente em Portugal, a partir de 1660. Mas só em 1817, as Forças Militares, como tal, fizeram a sua 1ª
intervenção política. Encabeçou-a o General Gomes Freire de Andrade. Como pano
de fundo temos a Metrópole devastada pelas invasões francesas.
Porque o fizeram? Creio que por três ordens de razões:
Razões militares, havia grande mal-estar por a tropa portuguesa estar comandada
pelos ingleses;
Por razões políticas, pretendia-se o afastamento de Beresford e obrigar ao regresso
da Corte que estava no Rio de Janeiro; E, sobretudo, por razões ideológicas, Freire de
Andrade era Grão Mestre da Maçonaria e partidário das ideias liberais com origem
na Revolução Francesa. A revolta falhou e os principais cabecilhas, foram enforcados
em Lisboa, num local que hoje se chama Campo dos Mártires da Pátria. Depois disto
o país nunca mais estabilizou até aos dias de hoje.
Vamos fazer uma pequena viagem no metropolitano da História, de então para cá.
“Pois sim; o povo é o soberano, mas quem vai na carruagem sou eu!” Comentário
de D. João VI no trajecto paro o seu palácio, após ter desembarcado em Lisboa, vindo
do Rio de Janeiro, a propósito da turba que o acompanhou aos gritos incessantes de:
“viva o soberano congresso” e “viva o povo soberano”.
A 24 de Agosto de 1820, (aproveitando a ausência de Beresford no Brasil), rebentou, no Porto, nova revolução liberal e desta vez saiu vitoriosa. Lembra-se, a título de
curiosidade, que o principal local onde se preparou a conspiração, foi numa loja maçónica, que tinha o nome de “Sinédrio” que, se estão lembrados, era o nome do tribunal
que condenou Jesus Cristo.
O grande objectivo (salvação da Pátria!), era aprovar uma Constituição. Esta última, inspirada na Constituição espanhola de Cádiz de 1812, foi jurada em Cortes a
30/9/1822 e pelo Rei, regressado no ano anterior, a 1 de Outubro.
O País, maioritariamente conservador e adepto da ordem anterior, dividiu-se e a
independência do Brasil piorou tudo, pois para além de consignar a “deserção” do herdeiro da Coroa – D. Pedro, vibrou um duríssimo golpe na economia nacional.
Logo a 27 de Maio de 1823 o infante D. Miguel a instâncias da nobreza e do povo,
dirigiu-se para Vila Franca de Xira seguido por todos os regimentos da capital, à excepção de um, e proclama de novo o “Absolutismo” e a reunião das Cortes à moda antiga. Foi a “Vila Francada”. O Soberano Congresso – era assim que se chamava o Parlamento na altura –, desesperado e sem qualquer apoio no país, dissolve-se em 2 de
Junho. Os monárquicos dividiram-se então em tradicionalistas e liberais. E estes ainda
em moderados e democratas.
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Os tradicionalistas pressionaram D. Miguel a um golpe de modo a afastar qualquer
hipótese de se promulgar nova constituição, apesar de moderada como era intenção de
D. João VI, e deu-se a Abrilada, em 30 de Abril de 1824. O golpe foi dominado pelo
monarca com a ajuda dos diplomatas acreditados em Lisboa e D. Miguel foi fazer uma
viagem de estudo pelo estrangeiro.
D. João VI morreu, em 10 de Março de 1826; sabe--se hoje que foi envenenado
com arsénico e existem fortes suspeitas de que o seu testamento tenha sido falsificado.
Daqui resultou uma gravíssima crise política.
A Infanta D. Isabel (a filha mais velha do Rei), fica como Regente. D. Pedro
Imperador do Brasil, confirma a regência, outorga a Carta Constitucional, abdica dos
seus direitos na filha D. Maria da Glória, e tenta-se o seu casamento com seu tio D.
Miguel, numa tentativa de unir a “família” desavinda”. A Carta entretanto preparada
pelo futuro Duque de Palmela, por tentar uma via intermédia entre as duas tendências,
desagradou a ambas.
D. Miguel, tendo concordado com os termos impostos para o seu casamento,
regressou a Lisboa, em 22 de Fevereiro de 1828.
“Toda a Nação, mais ou menos ardentemente, desejava ver terminado o intermezzo da Carta Constitucional, e no trono em vez de um papel, um homem”.

OliveiraMartins
(sobre a Carta Constitucional de 1826)

Estando o partido tradicionalista forte, e tendo D. Pedro abdicado dos seus direitos
ao trono, e apoiado em extensos apoios no País, D. Miguel dissolveu a Câmara de
Deputados, em 13 de Março de 1828, e convocou Cortes nos moldes tradicionais, onde
foi proclamado Rei de Portugal. Tal facto deu origem à mais cruenta guerra civil que
em Portugal já houve. Os liberais foram perseguidos, presos e emigraram. Apenas a
Ilha Terceira se manteve baluarte dos Liberais. Estes apelaram para D. Pedro que decidiu invadir Portugal com 7000 homens a maioria mercenários recrutados em locais
pouco recomendáveis.
A guerra civil termina em 1834 com a vitória surpreendente dos liberais e que se
explica – dada a desproporção de forças, 80000 homens para os partidários de D.
Miguel e 7000 homens para D. Pedro. Pela Liderança: três excelentes generais e um
almirante, do lado Liberal – Saldanha, Terceira, Sá da Bandeira e Napier, e nenhum
vulto do lado Absolutista. Além disto contam-se nesta facção várias e indignas traições.
“Os diferentes partidos não são mais do que escolas de imoralidade, e portanto
companhias de comércio ilícito, onde as diferentes lutas, que promovem, não são mais
do que o modo de realizarem o escambo das consciências, o sacrifício dos amigos, e o
bem do País, e por conseguinte o modo de realizarem o fruto do peculato, depois de
postos em almoeda as opiniões”.
“ A classe dos malfeitores é a que mais tem ganho com as garantias constitucionais”.
Luz Soriano
(sobre a política do seu tempo)
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Estabelecida a paz pela Convenção de Évora-Monte, em 26 de Maio de 1834, logo
os vencedores se dividiram, entre “liberais” (moderados e adeptos da Carta)” e “democratas” partidários do sufrágio directo. O Parlamento reúne-se a partir de 15 de Agosto
e gera-se uma balbúrdia enorme. D. Pedro IV morre logo a 24 de Setembro, não resistindo a um mês de Parlamento.
Entretanto já tinha havido uma revolta em Lisboa, a 9 do mesmo mês, de cariz
esquerdista, que entrega o poder aos “democratas” que restauram a Constituição de
1822. Daqui resultaram mais pronunciamentos militares. Conversações com os
“Liberais” resultaram num compromisso constitucional, aprovando-se uma nova
Constituição, em 3 de Abril de 1838 (a terceira em 15 anos!). Sem embargo, os “liberais” não ficaram satisfeitos e, em 1842, nova revolução militar inspirada por Costa
Cabral, dissolveu as Cortes, revogou a Constituição e restabeleceu a Carta. A reacção
a isto, leva à revolta da Maria da Fonte, em 1846.
Saldanha que passou entretanto para o lado moderado, não admitiu transigências
e a guerra civil prolongou-se, só acabando com uma vexatória intervenção política e
militar da Inglaterra, da França e da Espanha!
“Acervo de teorias irrealizáveis, se teorias se podiam chamar, de instituições talvez
impossíveis sempre, mas de certo modo impossíveis numa sociedade como a nossa e na
época em que tais instituições se iam assim exumar do cemitério dos desacertos humanos”

Alexandre Herculano
(sobre a Constituição de 1822)

Novo Golpe de Saldanha leva à Regeneração de 1851 e ao Pacto da Granja de 4 de
Setembro de 1865. Instala-se o rotativismo. Isto é, as oligarquias políticas e económicas, acordam em pôr um pouco de ordem no caos que se vive desde as invasões francesas e a alternarem no Poder numa tentativa de imitar o que se passa em Inglaterra.
Nasceu assim o Partido Regenerador (mais à direita) e Progressista (mais à esquerda).
A melhoria das finanças a que um súbito investimento de capitais brasileiros, derivados da proibição da escravatura, deu um empurrão importante, permitiu algum progresso e paz social, cujo principal obreiro foi o General Fontes Pereira de Melo.
Conta-se pelo meio com a “Saldanhada” último golpe perpetrado por Saldanha,
convenientemente afastado depois para a embaixada de Londres. Foi porém sol de
pouca dura. Nova crise financeira e o “ultimatum” de 1890 e o aparecimento do
Partido Republicano (1875), abalaram os fundamentos da Monarquia. Era agora o
próprio regime que estava em causa.
“Deve aí haver factos novos, novos elementos de decomposição que me escapam.
Em todo o caso, não vejo senão uma solução simplista – a tirania. É necessário um
sabre, tendo ao lado um pensamento”.
Eça de Queiroz
(in carta a Oliveira Martins expressando a sua reacção à tentativa revolucionária de 3 de Janeiro de 1891)

A primeira revolta Republicana deu-se logo a 31 de Dezembro de 1891, no Porto.
Em 1 de Fevereiro de 1908, são assassinados o Rei e o herdeiro do trono e, em 5 de
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Outubro de 1910, a Monarquia de quase sete séculos cai em menos de 24 horas. Na
Rotunda restava um oficial de Marinha, oriundo da Administração Naval e que montou a cavalo pela 1ª vez nesse dia. O grosso do Exército, supostamente monárquico,
rendeu-se.
“Foram eles e suas absurdas e falsas reformas que nos trouxeram a este estado.
Foram eles que desmoralizaram de todo o País, que o deslocaram e revolucionaram.
Reformadores ignorantes, não souberam dizer senão como os energúmeros de Barras
e Robespierre: abaixo! Assim se reformou esta desgraçada terra a machado!
Mais 10 anos de barões e de regime da matéria, e infalivelmente nos foge deste
corpo agonizante de Portugal o derradeiro suspiro do espírito.
... Não contentes de revolver até aos fundamentos a desgraçada pátria com inovações incoerentes, repugnantes umas às outras, e em quase tudo absurdas, sem consultar nossos usos, nossas práticas, nenhuma razão de conveniência, foram ainda atirar
com todo este montão de absurdos para além-mar ...”
Almeida Garrett
(sobre a implantação do liberalismo em Portugal)

Durou o liberalismo monárquico 90 anos, de 1820 a 1910. Durante este tempo
desarticulou-se a Nação da sua matriz antiga. Foi seu legado: seis monarcas (dois assassinados) e três regências 142 governos (um governo e meio por ano); 42 Parlamentos,
dos quais 35 dissolvidos por meios violentos; 31 ditaduras (um terço do tempo, fora da
normalidade constitucional, e 51 revoluções, pronunciamentos, golpes de estado, sedições, etc. Este foi o “passivo” que a República herdou. Os 16 anos que se seguiram foram de pavorosa anarquia.
A República era de fundo jacobino e logo anticlerical. O liberalismo estava morto,
começava a democracia directa. Dividiram-se os republicanos em três grupos principais: os radicais, capitaneados por Afonso Costa; e dois conservadores, chefiados por
António José de Almeida e Brito Camacho, sem se vislumbrarem grandes diferenças
nestes últimos. A situação degenerara de tal maneira que logo, em 23 de Janeiro de
1915, o próprio Presidente da Republica D. Manuel de Arriaga, endereçava uma carta
ao General Pimenta de Castro para que o ajudasse a pôr ordem no País, ao que este
anuiu impondo um governo extra partidário.
Mas o Exército estava minado pela Carbonária e logo, a 14 de Maio, rebentou uma
sanguinolenta revolução que causou mais de 200 mortos e 1000 feridos, colocando de
novo o Partido Democrático no Poder. Daí em diante o rol de assaltos, atentados, assassínios e agressões foi aterrador! Os crimes contra a Igreja Católica e os católicos foram
infames. A reacção a todo este descalabro veio com a revolução de 5 de Dezembro de
1917, dirigida por Sidónio Pais.
“Para deixar ver o carácter instável da República basta um facto: ser ela o primeiro governo que no mundo aceitou governar com manuseadores de bombas e explosivos – artefactos só até hoje usados por inimigos da sociedade!”
Fialho de Almeida
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O país entregou-se-lhe em esperança mas esta não durou sequer um ano: em
Dezembro de 1918, o Presidente Rei, assim chamado, foi abatido à bala na Estação do
Rossio. O País estava envolvido na I Grande Guerra – em quatro frentes –, mas nem
isso acalmava as paixões políticas e ideológicas.
Ultrapassada pela força a tentativa de restauração monárquica, tentada em 1919,
seguiram-se os mais desconcertantes governos e jogadas partidárias, até que em 19 de
Outubro de 1921 as forças extremistas levaram a cabo uma revolução abominável,
durante a qual liquidaram a sangue frio, o chefe do governo António Granjo e o próprio fundador da República, Machado Santos e muitos republicanos moderados. Tal
evento deixou o país estarrecido e envergonhado. O que se passou nos cinco anos seguintes está para além de qualquer descrição. O que restava do Partido Democrático governava à rédea solta de tal modo que se cindiu nos partidários, apesar de tudo mais conservadores, do Eng.º António Maria da Silva – conhecidos pelos “Bonzos” –, e as hordas mais
infrenes e demagógicas do Dr. João Domingos dos Santos, apelidados de “Canhotos”.
O cúmulo dos inacreditáveis eventos daqueles tempos é ilustrado pelo ocorrido no
dia 16 de Janeiro de 1920, em que dois elementos democráticos mais demagógicos,
conhecidos pelo “Pintor” e o “Ai-ó-Linda”, acompanhados pelos seus caceteiros, foram
ao Terreiro do Paço, entraram de pistola em punho no Gabinete do Presidente do
Governo, Dr. Fernandes Costa, que fora nomeado naquela manhã, intimando-o a
demitir-se, o que ele fez, sujeitando-se o Chefe do Estado a nomear, ainda nesse dia,
outro, no lugar daquele.
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Num relato do chefe de Polícia, em 1925, Coronel Ferreira do Amaral, pode ler-se
que num período de quatro anos contaram-se oito guardas assassinados e 45 feridos a
tiro e à bomba, só em Lisboa e ainda 30 cidadãos mortos também à bomba e 92 feridos. O número de bombas deflagradas, só na capital, ascendeu a 325!
Tudo isto levou Guerra Junqueiro a declarar “isso que para ai está é uma bacanal
de percevejos numa enxerga podre” Não espanta pois saber que tendo o conhecimento da desgraçada situação em que se encontrava o País, extravasado as fronteiras, se tenha
inventado o termo “Portugalizar”, para infamar os políticos e regimes anarquizantes.
E menos deve espantar, que o Exército e a Armada portugueses tenham ido buscar
ao fundo de si próprios a força moral necessária para se organizarem mais adequadamente para imporem uma ditadura militar e tentarem parar a queda da Nação no mais
profundo dos abismos.
Tal facto ocorreu no dia 28 de Maio de 1926.
“Quem diz democracia, diz naturalmente República. Mas como se organiza a
República? Aqui, à claridade dum sentimento divino, sucede-se o nevoeiro dos sistemas humanos. E o sistema, o espírito sistemático matou a República. Rousseau e atrás
dele Robespierre, o bastardo de Rousseau, como disse Michelet, os jacobinos, Danton
e a Convenção na energia do seu plebeísmo, concebeu a República como uma ditadura permanente, executada em nome da multidão pelos chefes da sua escolha. Foi
assim que julgando consolidar a igualdade, fundaram apenas o pior dos despotismos,
o despotismo da plebe”.
Antero de Quental

Como herança os 16 anos de “Democracia Directa” da I República, deixou-nos:
oito chefes de Estado, dos quais um foi assassinado, dois exilados, um resignou, dois
renunciaram e outro foi destituído; 52 governos, o que dá uma média de três governos
por ano; oito Parlamentos dos quais cinco foram dissolvidos violentamente e 11 ditaduras, o que nos deixa apenas cinco anos em que se conseguiu cumprir a Constituição
aprovada em 1911.
E ao fazer-se um balanço muito geral de um século de regime liberal e democrático apuramos que entre 1820 e 1926 teve o país 16 chefes de Estado, 189 governos e 50
Parlamentos dos quais 40 dissolvidos por meios violentos. Contam-se 42 ditaduras,
quase uma ano sim, ano não.
“Tenho lido muitas vezes a palavra democracia. Tenho-a ouvida proferir outras
tantas. O que nunca li, nem ouvi, foi uma definição precisa e rigorosa dela. Na História
o que geralmente falando constitui a principal feição do republicanismo democrático é
servir de prólogo ao cesarismo”.
Alexandre Herculano

Como tem sido quase norma nas revoltas militares, estes sabem o que não querem,
mas não se entendem sobre o que querem. O golpe de estado de 28 de Maio de 1926,
não fugiu à regra (como aliás, também, o de 25 de Abril de 1974), tendo passado por
vicissitudes várias.
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Havendo um impasse político e sobretudo uma crise financeira gravíssima para
debelar, entendeu-se chamar para a respectiva pasta um docente de Coimbra que já se
distinguira pela sua probidade e críticas à situação que se arrastava há anos.
Chamava-se António de Oliveira Salazar. Como este, ao contrário dos demais,
sabia muito bem o que queria e para onde ia, não só rapidamente saneou o deficit
financeiro, como passámos a ter superavit orçamental. Não se enredou na baixa política, não cedeu a pressões e não cometeu indignidades. Ainda por cima era um patriota sem mácula. O seu prestígio subiu em flecha.
Ainda por cima e também em dicotomia com a maioria dos notáveis, possuía uma
doutrina global para o país. A partir de 1932 ganhou, por mérito próprio, e reconhecimento da maioria, direito a pô-la em prática.
“Ora, seja qual for o sistema de responsabilidade encontrado para o exercício da governação pública, uma coisa é
essencial aos governos – a autoridade, no
sentido da possibilidade constitucional e
efectiva de governar.
E não pode ver-se que se chegou a
boa solução quando os diferentes poderes
funcionam de tal sorte que os governos
ou não existem ou não governam, defendem-se. Se os grupos partidários a cada
momento se considerarem candidatos ao
Poder com fundamento na porção de
soberania do povo que dizem representar, a maior actividade, e vê-se até que o
maior interesse público – não se encontra
nos problemas da Nação e na descoberta
das melhores soluções, mas só na luta
política. Por mais propenso que se esteja
a dar a esta algum valor como fonte de
agitação de ideias e até de preparação de homens de governo, tem de pensar-se que
onde ela atinge acuidade, o azedume,a premencia que temos visto, todo o trabalho útil
para a Nação lhe é ingloriamente sacrificado.Tem de distinguir-se, pois, luta política e
governação activa: os dois termos raro correrão a par”
Oliveira Salazar, 17/2/1935

A partir de 1933 um referendo nacional – acto que até então jamais tinha sido praticado em Portugal –, confirmou a Constituição de 1933, entretanto aprovada no
Parlamento e que tinha um documento adicional, o Acto Colonial.
Estava institucionalizado o que ficou conhecido como “Estado Novo”.
Com paciência e metodologia beneditina sanearam-se a seguir, todos os sectores da
vida nacional; descolonizou-se culturalmente o país da França e economicamente da
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Inglaterra; nacionalizaram-se numerosas empresas na Metrópole e no Ultramar e atravessaram-se com mestria política e diplomática, gravíssimas crises internacionais como
foram a Guerra Civil de Espanha e a II Guerra Mundial. Com pontualidade suissa o
banco de Portugal ia acumulando anualmente, ouro e divisas, tornando o escudo uma
das moedas mais fortes e estáveis do mundo. E sobretudo, tudo se fazia em termos estritamente nacionais, sem admitir interferências estranhas à Nação, reganhando os portugueses a confiança e respeito por si próprios e Portugal a sua dignidade internacional.
Apenas 12 anos depois de ter tirado o Estado da sarjeta e a Nação do pântano financeiro, económico, social e moral, em que se encontravam, o Portugal renascido apresentava em 1940, ao mundo assolado pela pior guerra ocorrida na História da Humanidade, o espectáculo esplendoroso, comemorativo do duplo centenário da Fundação e Restauração da nacionalidade.
“Obrigar o Governo às cedências que rebaixam e às violências que revoltam”
Brito Camacho

Este caminho não foi fácil: as forças derrotadas em 1926, insistiram na bondade das
suas teorias que a prática amplamente condenara. A estas juntou-se a partir da sua fundação, em 1921, o Partido Comunista Português.
Deste modo ocorrem, logo em 1927, uma tentativa de derrube da ditadura, com
uma revolução que rebentou no Porto chefiada pelo General Sousa Dias; mais tarde
em 1931, a revolta da Madeira, que se estendeu à Guiné, Cabo Verde e Açores; a revolta dos contratorpedeiros Dão e Tejo, em 1936, cujas guarnições pretendiam juntar-se
às forças republicanas em Espanha e o atentado anarquista ao Presidente do Conselho,
em 1937.
Depois disto, só em 1946, ocorreu uma tentativa frustre , que ficou conhecida pela
“Revolta da Mealhada”. A partir daqui, o Estado Novo viveu o seu período maior de
paz civil que durou até 1958 – onze anos.
Seguiu-se um período de agitação muito intensa, onde se inserem as tentativas de
derrube do regime que são objecto de análise específica deste colóquio: a Revolta da
Sé, em 1959, de que o país quase não se apercebeu e se resolveu com meia dúzia de
prisões; a Abrilada de 1961, que não passou das movimentações de bastidores e o assalto ao quartel de Beja, que por ter envolvido meios no terreno e ter resultado em mortos e feridos, causou mais impacto na opinião pública.
Foi um período de grande convulsão em que o regime tremeu, que tem como pano
de fundo a agitação derivada da campanha presidencial em 1958; do início do terrorismo em Angola, em Março de 1961 e a perda ignomiosa de Goa, Damão e Diu, em
18 de Dezembro do mesmo ano. Aos factos ocorridos deve-se juntar nos fins de 1961,
o desvio do Super Constelation da TAP, que fazia o percurso Casablanca-Lisboa e o
do paquete S. Maria, ao largo das Caraíbas, acções que sem grande esforço se podem
apelidar de inauguradoras da pirataria e terrorismo moderno.
Falhados os objectivos de todas estas tentativas de derrube da ordem política vigente nenhuma outra houve que envolvesse militares até 1974, altura em que o Professor
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Salazar já não fazia parte do numero
dos vivos. O 25/4 teve a particularidade de ter ocorrido devido a questões
essencialmente corporativas, ao contrário dos anteriores, cujo substrato
era, de alguma forma, ideológico.
Numa análise geral e muito sucinta do envolvimento dos militares em
acções violentas de cariz político,
temos em todo o século XIX, sobretudo nos primeiros cinquenta anos, a
partidarização dos mesmos. Isto é o
Exército (lato senso) deixou de ser apenas uma força nacional, suprapartidária, para se deixar envolver nas questões políticas, na razão directa em que a política deixou de ser una e passou a fraccionar-se.
“Vindo a cair numa oligarquia de facto, revestida de fórmulas e garantias fictícias”
“Democracia, riqueza e exército; eis os três pontos de apoio da doutrina; centralização oligárquica: eis o seu processo”
Oliveira Martins
(sobre a Regeneração)

Existe uma tentativa, a partir de 1851 de tentar que os militares se confinassem aos
quartéis e à sua missão de defesa das fronteiras e das ameaças externas. Tudo se esboroa novamente com a República e leva muito tempo a sossegar, no Estado Novo, acabando por se gerar um equilíbrio que permitiu à IM modernizar-se, manter a dignidade institucional,estar presente nos órgãos de soberania, e grande autonomia no seu
comandamento. O seu Conselho Institucional era tido em conta, tinham muitas competências na segurança interna e na administração ultramarina e em contrapartida não
se imiscuíam na acção política e governativa.
Foi talvez este equilíbrio que permitiu ao principal fundador e doutrinador do
Estado Novo ter-se mantido no Poder mais de 40 anos e a transição após a sua morte
política, ter sido pacífica.
Como pano de fundo da maioria das intervenções políticas dos militares, temos fragilidade política, crise financeira entre 1817 e 1926 e sobretudo questões ideológicas:
liberais vs absolutistas; liberais conservadores vs democráticos; regeneradores (direita)
vs progressistas (esquerda); monárquicos vs republicanos; republicanos vs conservadores. Pelo meio uma crise religiosa profunda que durou entre 1820 e 1940.
Podemos ainda observar que grande parte dos problemas havidos têm origem em
ideologias importadas, estranhas à matriz e à índole do povo português, a maioria das
quais divulgada e defendida por forças internacionalistas cujas obediência e lealdade
ultrapassam ou se justapõem aos interesses nacionais portugueses.
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Finalmente, em grande parte das intervenções militares (ou na sua não intervenção)
existem razões de ordem interna, que muitas vezes resultam em mau estar que apenas
aguardam um “ignidor” para explodirem, como são exemplo, injustiças de ordem
remuneratória e social; a questão das remissões, problemas de gestão de pessoal derivado de absorção de elevado número de “milicianos”, ataques à dignidade institucional e situações de pobreza extrema em equipamento, armamento e munições.
Mais uma vez se chama a atenção para o caso atípico do golpe de estado ocorrido
em 1974, em que não havia instabilidade político-social de monta; não existia nenhuma crise económica, nem financeira nem social e o efeito das ideologias estranhas ao
país estava confinado a franjas universitárias, e em artistas e intelectuais. E ainda em
forças políticas, denominada de “Oposição”, que estavam longe de terem uma influência decisiva.
Sobrava no entanto, disensões no seio do regime, falta de acção psicológica na retaguarda, e sobretudo uma solução mal equacionada e pior resolvida, relativamente à
falta de candidatos às Academias Militares, sem a qual se tornava muito difícil prosseguir as operações militares em África. Agravava a situação algumas intervenções infelizes de próceres do regime e de população branca, em Angola e Moçambique ao passo
que o espectro da Índia voltou ao imaginário de algumas mentes.
“..isto é, as liberdades interessam na medida em que podem ser exercidas, e não na
medida em que são promulgadas”
Oliveira Salazar

Finalmente quanto às intervenções políticas de militares no século XX, deveremos
distinguir aquelas que se realizaram até 1950 e as posteriores. As primeiras ainda foram
fundamentalmente influenciadas pelos opositores ao Regime saidos da I República e
pelo Partido Comunista. Aquelas que são objecto deste colóquio, revelam porém um
facto inédito: os seus principais inspiradores e cabecilhas foram homens que tinham
sido aderentes ao Estado Novo, quando não seus extremos defensores.
É o caso de Humberto Delgado, Henrique Galvão e Botelho Moniz.
O que os terá feito mudar de campo? Uma evolução séria de âmbito político e doutrinário, ou o despeito originado em ambições não realizadas?
Nenhum deles era socialista, anarquista ou comunista. Não consta que fossem
membros de nenhuma obediência maçónica, nem tão pouco filiados na oposição dita
republicana.
Humberto Delgado foi um dos aderentes do 28 de Maio, defendeu por palavras,
escritos e obras, a figura do Dr. Salazar e foi até punido por ter escrito uma peça de
teatro radiofónica, intitulada “Da Pulhice do Homo Sapiens”, considerada fascizante.
Teve cargos e funções elevadas e de confiança política,tais como o de Adjunto do
Comando da Legião Portuguesa e Comissário Adjunto da Mocidade Portuguesa. Veio
de adido em Washington, aparentemente tocado pela vivência americana (o PC chegou até a chamar-lhe o “general coca-cola) e ambicionando vários cargos como o de
Governador de Angola, Administrador da CP, etc. Foram-lhe negados. Não foi ainda
considerado para suceder a Craveiro Lopes. A partir daí, passou a combater o regime.
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Henrique Galvão reconhecido como muito capaz e inteligente por Salazar, foi convidado para colaborar em várias obras do regime o que aceitou... Ultramarinista convicto, escreveu livros e chegou a Administrador de Distrito.
Alguns eventos ligados a fraquezas próprias da natureza humana, terão inviabilizado a sua nomeação para o cargo de Governador de Angola.
Passou a conspirar, acabando por concretizar um golpe de grande impacto nacional e internacional: o sequestro do S. Maria e respectiva tripulação e passageiros; mas
que acabou por falhar nos seus objectivos.
Morreu exilado.
Botelho Moniz esteve sempre ligado ao Regime.Por indicação de Santos Costa foi
Ministro do Interior, que era um dos cargos de maior confiança política. Chegou até a
afirmar “a Oposição não ganha nem a tiro nem a votos”. Numa remodelação ministerial é afastado e fica, aparentemente, magoado. É também adido militar nos EUA. É
chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e mais tarde Ministro da Defesa
Nacional, quando pensa depôr o Presidente de Conselho de Ministros.
Participou activamente na reforma extensa das Forças Armadas de 1958, em que a
prioridade deixa de ser a NATO, para passar a ser a defesa dos territórios ultramarinos, nomeadamente os africanos.
Mas quando esta defesa passa do campo da teoria para a necessidade prática enche-se de dúvidas, tergevisa e pressionado pela administração Kennedy através do seu
embaixador em Lisboa, tenta um golpe de estado palaciano.
A sua determinação vacila, a avaliação que faz da situação não é a mais correcta e
deixa-se ultrapassar pela iniciativa adversária que o neutraliza. Acabou, simplesmente,
por ir para casa ...
Finalmente e novamente o 25 de Abril: General Spínola, prócere do regime, observador na frente russa, durante a II Guerra Mundial, metade da carreira feita na GNR,
voluntário para combater em Angola em 1961; Governador e Comandante Chefe na
Guiné. Bom militar; nenhuma simpatia conhecida pelo regime democrático. Quis ser
candidato a PR pelas forças que sustentavam o Poder, em 1972. A opção foi outra.
Passou a conspirar. Conseguiu ser Presidente em 1974. Efemeramente. Mau político
como Gomes da Costa, foi o obrigado, como este, a exilar-se. Destinos comuns, destinos diferentes.
Aprende-se pouco em Portugal.
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Regicídio, militares e outras coisas

Estão a decorrer com algum lustre e muita pertinência a evocação do centenário da
morte do ilustre Rei D. Carlos I, assassinado com seu filho o Principe D.Luis Filipe, no
Terreiro do Paço, em 1 de Fevereiro de 1908. Desfecho triste e lamentável a que as paixões e cegueira políticas da época conduziram e transformam numa das páginas mais
negras da História de Portugal.E que marcou e manchou, desde então, a nóvel forma
de regime republicano que nos governa desde 1910.
Em boa hora se promovem estas evocações que se irão estender por todo o ano e
que se pretende decorram com sentido de Estado, participação cívica e cunho patriótico.
Neste sentido procurou-se envolver o maior número de entidades e instituições que
pudessem dar repercussão nacional à efeméride e concorressem para uma mais correcta compreensão do que a figura de D. Carlos e do seu reinado.
Foi assim que surgiu a ideia de que uma representação do Regimento de Lanceiros
de que D. Carlos e o Príncipe D. Luiz foram, respectivamente, comandante honorário
e porta estandarte; e do Colégio Militar, que este último cursou e ambos foram comandantes de batalhão honorários, estivessem presentes na evocação do regicídio, no Terreiro do Paço.
Colocada a questão ao Comando do Exército, logo este anuíu, acordando-se sem
qualquer problema o modelo de participação. A cerimónia seria ainda abrilhantada
por uma fanfarra. Parecia pois, que estava tudo a decorrer na tal “normalidade democrática”, tão amiúde propalada.
Quando se soube da participação do Exército, o Dr. Severiano Teixeira que ostenta actualmente o título de Ministro da Defesa, fez uns telefonemas “desaconselhando”
a participação de forças militares nestes eventos. Mas como nestas e noutras coisas o
Dr. Severiano Teixeira está mais precisado de receber conselhos do que em os dar, os
mesmos tiveram o tratamento adequado.
Apareceu então, uma tão filantrópica como obscura entidade, apelidada de “República e Laicidade”, que arvorando-se numa espécie de “polícia de costumes” republicana, veio protestar contra tal desaforo.
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Tendo sido aposto um “visto” e “arquive-se”, no seu protesto, foi a vez do inefável
Dr. Rosas, que em vez de ir finalmente aprender História (com maiúscula), resolveu ir
levar a sua mais profunda indignação à Comissão Parlamentar de Defesa da AR, da
qual faz parte por mistérios insondáveis do Criador.
E com tais argumentos se muniu que conseguiu convencer os seus pares a lavrarem
uma douta declaração em que se opunham a que as FAs participassem em eventos
“não oficiais”.
Engenhosa prosa esta, logo aproveitada pelo inquilino do Alto do Restelo para exarar um despacho às tropas, proibindo-as de participar – a dois dias do evento –, na cerimónia referida.
Tal, além da mesquinhez, que só não desacreditou o senhor ministro por já há
muito estar desacreditado, representa (mais) uma desautorização de um chefe militar.
Rejubilam as hostes carbonárias – ainda comedidamente –, até porque no mesmo dia
o Presidente da dita República foi – e bem – inaugurar uma estátua do Rei D. Carlos
I, iniciativa do edil local, onde compareceu o Chefe de Estado Maior da Armada e era
suposto estar presente a banda da Armada! Enfim, teias que a nossa conjugalidade
constitucional, tece …
Ficamos agora à espera que o D. Afonso Henriques deixe de ser o Patrono do
Exército; que essa “abominável” figura de militar que dá pelo nome de Mouzinho de
Albuquerque, seja despromovido de Patrono da Arma de Cavalaria, que o funeral de
Estado proporcionado ao senhor Rei D. Manuel II, seja riscado dos manuais de
História, etc, isto e muito mais que a gente não almeja, à semelhança dos nomes dos
Santos que se pretendem eliminar de escolas e hospitais públicos.
Aguardamos reverentes e obrigados, a próxima romagem aos túmulos do Costa e
do Buiça.
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Solenidades dos 100 anos do
Assassinato dos Reis de Portugal
Realizaram-se, no passado dia 1 de Fevereiro de 2008, as solenidades da evocação
da vida e obra do Rei D. Carlos, quando passam 100 anos sobre o seu cobarde assassinato pela maçonaria em 1908, que também ceifou a vida ao Príncipe Real D. Luís
Filipe.
Aqui publicamos uma foto reportagem dos eventos.

Desabafos… Regicídio
O Ministro da Defesa proibiu a participação das Forças Armadas nas comemorações do regicídio. As comemorações, não são oficiais e ainda por cima são organizadas por Monárquicos! Também está certo! Até parece que o Rei D. Carlos, nem sequer
era Chefe de Estado!
Já agora, um monárquico tem que jurar a bandeira republicana, quando serve nas
Forças Armadas?
Sou obrigado a declarar-me cidadão da república portuguesa, ou sou Português?
É que segundo a lei republicana, nem sequer posso propor a mudança de regime.
Posso ir cuspir no túmulo de um regicida? Mesmo estando no Panteão Nacional?
Afinal foram os republicanos que o lá meteram! Logo não me merece qualquer tipo
de respeito.
In: http://sol.sapo.pt/blogs/ahbruto/archive/2008/01/30/Regicidio_2E00_.aspx
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Aos arautos da “vidas impolutas”

Benito Mussolini nasceu em 1883 em Itália. Filho de um ferreiro republicano e
socialista.
Parece ter tido “uma carreira escolar desordenada e sem distinção” que não obstante, teria levado Mussolini à ocupação de professor em 1902. Até 1910 teve uma
“existência diversificada”, entre 1902 e 1904 trabalhou na Suiça, no campo como jornaleiro e a vagabundagem não lhe passou ao lado. Cumpriu o Serviço militar entre
1904 e 1906 e a partir de 1908 desenvolveu a profissão de jornalista de esquerda, como
redactor do jornal socialista local e secretário do núcleo socialista da cidade de Forli.
Conseguiu uma base estável no seio do PSI que lhe permitiu proeminência nacional em 1911 e 1912 como principal porta-voz da ala radical do Partido. Foi um dos responsáveis da “viragem à esquerda do PSI entre 1910 e 1914, e a partir de 1912 chefe
de redacção do principal diário socialista o AVANTI de Milão.
Mais tarde e por ter combatido a intervenção italiana na guerra na Europa, tendo
mais tarde recuado e abraçado a causa da intervenção.Viu-se, assim obrigado a demitir-se do posto de director do Avanti e foi então expulso do PSI. Este o percurso prévio
do homem que acabou enforcado e foi responsável pelo Fascismo em Itália. As notas
que deixo acima recolhias de um livro intitulado “Mussolini e a Itália Fascista” da autoria de Martin Blinkhorn e editado pela Gradiva.
A vida é dinâmica e está em constante mudança. Aquilo que hoje é o nosso convencimento pessoal, pelo qual até lutamos, se necessário for, é amanhã a mais estranha
das mentiras. Aos Homens basta-lhes dizer que “só quem não muda são os burros”
para apaziguar a própria consciência, pesada por vezes.
Não há percursos traçados a régua e esquadro. Uma qualquer parede interromperia o caminho assim traçado. E se a história se repete? Donde e quem emergirá? Se eu
fosse da esquerda não estaria muito seguro…podia andar ao “colo” com alguém a
quem algum dia teria que combater.
Aos arautos da “vidas impolutas” aqui deixo esta pequena reflexão.
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Assessor diplomático

Vaticano beatifica 498 mártires assassinados
pelos republicanos na guerra civil de Espanha
Um olhar sobre a história – O Sacrifício que salvou Portugal
do holocausto comunista
O Secretário de Estado do
Vaticano, Cardeal Tarcisio Bertone, defendeu, no dia 27 de
Outubro de 2007, no Vaticano
que a beatificação de 498 fiéis
martirizados na perseguição religiosa que
teve lugar durante a Guerra Civil de
Espanha (1934-1939) não deve ser vista de
um ponto de vista político.
Os mártires, indicou, “não foram propostos à veneração do povo de Deus pelas
suas implicações políticas, nem para lutar
contra quem quer que seja, mas para oferecer a sua existência como testemunho de
amor a Cristo”.
O número dois do Vaticano falava durante a celebração eucarística de acção de
graças pela beatificação destes fiéis.
Os novos beatos são dois bispos, 24 sacerdotes diocesanos, 462 membros de Institutos de Vida Consagrada (religiosos), um

diácono, um subdiácono, um seminarista e
sete leigos.
As beatificações acontecem no momento em que o projecto de lei da Memória
Histórica deve ser votado esta semana pelo
parlamento espanhol, que lembra as vítimas da guerra, bem como as do regime de
Franco.
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Neste momento em que a Santa Sé, reconhece e além do mais, beatifica os 498
mártires da Guerra Civil de Espanha, de entre eles leigos e sacerdotes que lutaram
e morreram por Deus e pela Pátria, por um mundo livre, contra o holocausto bolchevique, comunista, socialista e maçónica, é tempo da reposição da justiça e da
verdade para sermos finalmente livres.
Esta resenha aqui apresentada constitui um desafio para retratar uma época da história de Portugal, de Espanha, da Europa e do Mundo, que se encontra ainda muito
mitificada.
Nenhum historiador está livre de fazer os seus juízos consoante os seus valores pessoais, de modo que baseei-me em depoimentos de Franco Nogueira e Pio Moa que
analisaram as acções do Estado Novo e dos sublevados espanhóis com maior clareza e,
através de Fernando Rosas, Antony Beevor e Paul Preston, para recolher dados que
permitiram um olhar mais pormenorizado sobre as acções dos esquerdistas, mais
conhecidos por frente-populistas no Governo, uma vez que estão formatados pela solidariedade de esquerda. Chamo especial atenção para a característica da fonte britânica, pois como fonte histórica, não nos podemos olvidar o desdém que a maioria dos
historiadores britânicos sentem pelos aliados do Eixo, até porque a Alemanha constitui
desde sempre, na sua história geopolítica e geoestratégica, uma das suas principais
rivais (Potência Continental vs Potência Marítima).
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“Em épocas de mentira generalizada, dizer a verdade é um acto revolucionário”,
George Orwell

“La voluntad de mentir se concentra especialmente en la presentación del pasado
cercano […]. No se abrirá de verdad un horizonte de España mientras no haya una
decisión de establecer el império de la veracidad”,
Julián Marias

“Sobre ningún episódio de los años 30 se há mentido tanto como sobre este [la guerra de España], y solo en años recientes han empezado los historiadores a extraer la
verdad de la montaña de mendacidad bajo la cual estuvo oculta durante una generación”,
Paul Johnson

A Guerra Civil de Espanha ou em Espanha como afirmam alguns historiadores,
tem um relevo especial na história europeia e mundial, uma vez que resultou de um
primeiro confronto directo entre ideologias e serviu de campo de ensaio bélico para a
II Guerra Mundial, uma guerra sangrenta que teve a sua origem a 28 de Janeiro de
1930, com a demissão do general Primo de Rivera que só culminou a 1 de Abril de
1939, com o decretar do general Francisco Bahamonte Franco do fim da guerra civil.
Portugal, até 28 de Maio de 1926 atravessara graves e instáveis crises económicofinanceiras e políticas, que só com o golpe de Estado, e instaurada a ditadura militar é
que esta Nação com mais de oitocentos anos de história pôde encontrar estabilidade e
sobretudo paz em tempo de guerras generalizadas.
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Em Maio de 1936, com o agravar da situação política em Espanha, o Presidente do
Conselho de Ministros do Governo do Estado Novo, Prof. Dr. António de Oliveira
Salazar mostrara-se preocupado com a situação, uma vez que estando a par da internacionalização do comunismo, o estadista português viu a situação preocupante, pela
presença de uma Espanha comunista que também poderia arrastar Portugal para uma
nova crise. Em 1936, cumpria-se em Portugal, uma década de recuperação e estabilidade nacionais. Oliveira Salazar, já nesse mesmo ano de 1936, antevira a crise espanhola como uma crise internacional, uma vez que a facção governamental, denominada por frente-populistas e chamados de Democratas, não passariam de elementos de
várias esquerdas políticas, totalitárias sob denominações eufemistas. Nesta guerra dos
“esquerdistas”, não era pela Democracia que se batiam, mas sim por uma Democracia
Popular, o mesmo que quer dizer, um regime ditatorial da tirania da maioria.
Numa primeira abordagem, o Estado Novo centrou os esforços em conversações
diplomáticas entre Londres, o mais antigo aliado de Portugal e a Comissão da Não-Intervenção, que era composta por vários interlocutores europeus, a contar com Portugal,
França, Reino Unido, a Suécia e a URSS. Esta Comissão, teria por objectivo, controlar a escalada internacional do conflito, sobretudo a URSS e a França frente-populista, tomavam partido do Governo socialista de Largo Caballero, o Reino Unido, manter-se-ia neutral, apesar de Winston Churchill, preferir a derrota dos governamentais
no conflito enquanto Portugal se mantinha apoiante da facção sublevada. Esta opção
de Oliveira Salazar deveu-se sobretudo ao perigo comunista, que representava a grande ameaça à independência nacional portuguesa, pelos planos existentes de anexação
de Portugal por parte dos governamentais espanhóis, sob a capa de libertação Ibérica
(leia-se iberismo, união política entre Portugal e Espanha, com centro de decisor político em Madrid, ou perda da independência nacional portuguesa).
No decorrer da GCE, o Estado Novo manteve uma postura de não intervenção,
mas legitimamente dificultou a circulação e linhas de apoio aos frente-populistas ou
esquerdistas espanhóis, suprimindo ainda em Portugal, movimentos de esquerda,
incluindo a ilegalização do PCP. Este foi o período da criação da polícia política, da
PVDE, posteriormente PIDE, que teve um papel fundamental para combater os actos
subversivos da oposição política, nomeadamente dos comunistas que poderiam pôr em
causa a unidade, liberdade e soberania nacionais.
Vários incidentes diplomáticos entre Portugal e o Estado Espanhol deram lugar,
desde o ataque à Embaixada de Portugal em Madrid, cujos responsáveis do Governo
frente-populista se recusaram a pedir desculpas ao Governo português, levando a que
o Estado Novo tivesse de recorrer aos sublevados, que prontamente se desculparam.
Portanto, Portugal considerou a liderança de Francisco Franco, como legítimo governante de Espanha, pelo seu Governo não ser hostil à soberania, defesa e segurança
nacionais portuguesa. Neste sentido, com maior fluxo de comunicações entre Lisboa e
a liderança de Franco, acções de informação e propaganda política foram lançadas,
ora para moralizar a sublevação espanhola, ora para desmoralizar e neutralizar as
defesas dos frente-populistas.
O rumo estratégico de conquista de territórios por parte do General Franco, foi no
sentido da raia espanhola a norte e em direcção a Madrid, ou seja, concentraram-se
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numa primeira fase na fronteira com Portugal, desde o Alentejo às Beiras, o que facilitou
que houvesse um afluxo de reforços através de Portugal, nomeadamente combustível.
Ainda sobre a Comissão de Não-Intervenção, criada em pleno Verão de 1936, entre
os vários encontros de representantes diplomáticos do Estado Novo e os representantes
dos restantes países participantes, uma questão fundamental, para Portugal, nunca foi
tratada pelos presentes, que se centraram nas exigências de Lisboa quanto à proibição
de fornecimento de armas e pessoal técnico-militar da França frente-populista (subida
ao poder em Junho de 1936) e da União Soviética ao Governo de Largo Caballero.
Pela comunidade internacional ter ignorado as preocupações portuguesas, que se tornaram numa verdadeira ameaça à segurança de Portugal, Oliveira Salazar emite a
ordem para deixar vaga a representação portuguesa no Comité, até que as exigências
portuguesas fossem tomadas em conta, até lá, Portugal iria adoptar pelas suas medidas
preventivas, nomeadamente facilitar a passagem de peças de maquinaria bélica da
Alemanha para a Espanha dos sublevados, através de Portugal. O Estado Novo nunca
chegou a fornecer munições aos insurrectos espanhóis, pela simples questão que as
armas eram de diferentes calibres e de diferentes locais de fabrico.
É neste momento que Oliveira Salazar afirma “quem é contra a Nação não pode
ser militar” e “a maior preocupação é Portugal e a Civilização do Ocidente”.
Através destas duas expressões, carregadas de grande significado político, traduz-se
na representação de Portugal nesta ofensiva, do lado do Ocidente, não simpatizante da
esquerda, com cobertura do Reino Unido, uma vez que o Presidente do Conselho de
Ministros de Portugal, assegurou a estreita cooperação com a Espanha Franquista para
a estabilização da Península, o mesmo quer dizer, que Espanha de Franco não se tornaria inimiga do Reino Unido em caso de algum conflito generalizado ou mundial.
À medida que o General Franco foi sendo bem sucedido na sua conquista de
Espanha aos comunistas, anarquistas e socialistas, estes últimos propagandeados sob a
capa de democratas, que nada têm, a economia portuguesa sofreu melhorias com a
situação da guerra em Espanha, o que veio a proporcionar ajudas mais eficazes para
que o General Franco se tornasse no Chefe de Estado da Espanha.
Uma vez ganha a guerra por Francisco Bahamonte Franco – o Generalíssimo –,
Portugal e Espanha assinam o pacto de não agressão, com cláusulas de que ambos os
Estados têm de ser consultados mutuamente em caso de alguma das partes querer
entrar em algum conflito. Esta medida assinada entre Oliveira Salazar e Francisco
Franco, serviu de medida de prevenção da escalada de violência perpetrada pela
Alemanha Nacional-Socialista, sobre os Estados vizinhos e sobretudo a 1º de Setembro
de 1939, com a invasão da Alemanha à Polónia, o início da II Guerra Mundial.
A intervenção portuguesa poder-se-á distinguir de duas maneiras, a influência que
o Estado Novo teve na hermetização das fronteiras perante os frente-populistas e apoios
humanitários aos nacionalitários espanhóis, bem como da parte civil, alguns contingentes de voluntários partiriam para as frentes de combate contra os comunistas, lutando lado a lado com os sublevados a comando de Franco. A ressalvar, houve também
da parte civil quem fosse prestar apoio aos frente-populistas, uma vez que eram partidários dos comunistas, e outros oposicionistas de outras esquerdas ao regime de
Oliveira Salazar.
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Os outros 6 milhões
Holodomor – O holocausto ucraniano
Em todo o mundo, milhares de ucranianos reuniram-se no dia 25 de Novembro
para lembrarem as vítimas do genocídio ordenado por Stalin em 1932-33.
Decidido a resolver a questão ucraniana cuja identidade nacional acreditava estar
fortemente enraizada nas massas camponesas, Stalin mandou elaborar um programa
radical de colectivização forçada da terra ao mesmo tempo que elevava as quotas obrigatórias de exportação de trigo (em 44%) nas terras consideradas como o Celeiro do
Império Russo.
Cada aldeia era obrigada a fornecer ao Estado uma determinada quantidade de
cereais; a Lei da colectivização impunha que nenhum trigo fosse dado aos membros de
uma unidade colectiva sem que as metas impostas por Moscovo fossem atingidas.
Como esse valor ultrapassava geralmente a produção efectiva, a comunidade não
conseguia assumir a sua quota-parte e era colocada numa lista negra. Em consequência de tal facto, a OGPU e o NKVD realizaram operações massivas contra os camponeses ucranianos a fim de lhes confiscarem teoricamente algum cereal escondido, na
prática, todos os géneros alimentícios. (O facto de até as próprias sementes para o cultivo do ano seguinte serem confiscadas diz bem da verdadeira intenção das autoridades comunistas). Ao mesmo tempo, implementavam um sistema de passaportes interno que impedia os rurais de se movimentarem à procura de comida. A morte por fome
era uma consequência inevitável.
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Reconhecida pelas autoridades das Nações Unidas como uma das maiores atrocidades do nosso tempo, o genocídio ucraniano só emergiu verdadeiramente à luz do dia
quando o país assumiu a sua independência no turbilhão provocado pela queda do
Império Soviético. Assombrosos e horrendos relatos de coetâneos do massacre foram
então recolhidos e divulgados.
Yaroslav Lukov, da BBC, contou como sempre mantivera uma atitude céptica em
relação às histórias que a avó lhe começara a contar, apenas no fim dos anos 80, sobre
crianças e bebés terem sido comidos (alguns, inclusive, ainda em vida). Pensava que os
relatos de canibalismo desenfreado eram demasiado chocantes para poder ser verdade,
até que se viu confrontado com documentação inequívoca sobre o assunto. No desespero da fome, bebés e crianças desapareciam sem rasto, mortos e comidos pelos progenitores ou vizinhos. Tresloucados, pela fome, matavam ou aproveitavam-se da prostração moribunda de vizinhos para de seguida os comer. Casos houve em se estabeleceu mesmo um comércio de carne humana, conhecido e tolerado pelas autoridades
comunistas, como demonstram alguns documentos.
Viktor Yushchenko, Presidente da Ucrânia, mandou desclassificar e tratar mais de
trinta mil documentos, na posse do KGB, sobre a Grande Fome de 1932-33. Neles se
prova de forma inequívoca que o Holodomor foi deliberadamente ordenado por
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Stalin, sob a supervisão directa do seu homem de mão Postyshev. Note-se que os
kulaks, proprietários e rendeiros apontados como inimigos da classe campesina, há
muito (nos anos 20) que haviam sido deportados para a tundra siberiana pelo que
agora os afectados eram inquestionavelmente os camponeses.
Yurij Luhovy, o produtor e editor canadiano do documentário Harvest of Despair
(Colheita do Desespero), que relata o Holodomor com base em relatos de quem o viveu
em primeira mão, interrogava-se aquando do lançamento do filme em 1984, como era
possível que sobreviventes do genocídio a viverem então no Canadá e nos EUA, 50
anos depois, ainda hesitassem em falar, com medo de represálias.
Com efeito, tinham consciência de que longo era o braço do poder soviético e múltiplas as hidras da sua cumplicidade. Porque se é verdade que desde o genocídio do biénio 33-34, muitos foram as vozes que denunciaram o ocorrido, outras houve que o
branquearam e o desvalorizaram. Apesar de perfeitamente cientes da dimensão do
massacre, Louis Fischer do The New Republic e Walter Duranty do The New York
Times empenharam-se em servir Moscovo mais que a verdade. Este último foi mesmo
recipiente do Prémio Pulitzer em 1932 (não admira…) tendo essa atribuição sido alvo,
recentemente, de um malogrado pedido de revogação, com um baixo-assinado subscrito por milhares de pessoas. Mas esses focos manejados por Moscovo não conseguiram ofuscar os relatos feitos quer por outros colegas como, Malcom Muggeridge do
Manchester Guardian, ou William Henry Chamberlain do Christian Science Monitor,
ou Eugene Lyons da United Press, ou Harry Lang do Jewish Daily.
Igualmente vários próceres comunistas, como Nikita Khrushchev ou o arrependido
Victor Kravchenko que, tal como Lev Kopelev, participou enquanto jovem militante
comunista no massacre dos camponeses ucranianos, denunciaram a seu tempo os factos vividos no Holodomor que levou à morte, por fome provocada, mais de seis milhões
de ucranianos.
Mas como já acontecera com o massacre das elites polacas em Katyn, a seu tempo
calado pelo gentleman Churchill, só agora, mas mesmo assim muito a descompasso,
surgem relatos sobre o que se passou no sangrento lodaçal soviético. Geralmente trazidos a lume por antigos comunistas (será uma questão de credibilidade aggiornata?), os
horrores sofridos pelos súbditos do socialismo científico ainda não conseguiram ganhar
o momentum necessário para suprir as lacunas, as mentiras e as inverdades propaladas pela dominante historiografia apologética, persistentemente inebriada no obsessivo anti-fascismo.
Deveras impressionante é o relato que Nicolas Werth nos traça do Gulag, na Ilha
dos Canibais (agora já em edição portuguesa); mas, detalhes e estórias à parte, nada
que os que sempre denunciaram o comunismo não soubessem ou antevissem. Lembramo-nos igualmente de Solzhenitsyn e do assertivo documentário recente da Aura
Miguel sobre Fátima e a Rússia.
Quanto aos seis milhões e aos Holocaustos, enfim, todos nós temos consciência de
que nos matraqueiam com a afirmação de que todos os seres humanos são iguais mas
sabemos que, na realidade, há sempre uns que são sempre mais iguais que outros, não
é verdade?
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Os gloriosos cercos de Diu
O Cerco à Cultura Portuguesa!

Os dois grandes cercos quinhentistas que os portugueses sofreram na Fortaleza de
Diu são justamente considerados como dos nossos mais gloriosos feitos. Pela persistente e sacrificada dádiva de vidas e destinos à defesa da fortaleza, os sitiados representaram um exemplo sem paralelo.
Ao relatarem os feitos dos defensores de Diu, os grandes cronistas e historiadores
legaram-nos algumas das mais belas páginas da História de Portugal, permitindo-nos
aprender nelas virtudes e grandezas que nunca perderam a razão de ser.
Já houve tempos em que esses e outros grandes factos históricos eram sobejamente
conhecidos da juventude portuguesa. Quando entre nós se ensinava História de Portugal e não a dos Estados Unidos, da União Soviética, ou a doutros estados assalariados que cada uma destas potências mantém em confronto, para benefício próprio, em
diferentes teatros do mundo.
Hoje, graças ao servilismo dos descaracterizados dirigentes da educação e cultura
estatais, os nossos filhos chegaram à idade adulta sem receberem nos estabelecimentos
de ensino os rudimentos duma consciência cultural portuguesa.
Ainda que, na generalidade, se tivessem mantidos incólumes ou indiferentes aos
Tsé-Tungs, Lénines, Cunhais, Bushs e outros agentes maiores e menores do canibalismo intelectual soviético e americano, o facto é que saíram das faculdades sem a mínima suspeita de quem fosse D. João de Castro ou Mouzinho de Albuquerque.
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E haverá mesmo os que pensem que D. Afonso Henriques trabalha na PT porque
o novo patrão de lá se chama Henrique Granadeiro, ou que o Rei D. Manuel I era
assim chamado por ter chegado em primeiro lugar numa Volta a Portugal.
Ninguém lhes ensinou que D. João I não era o João Pinto, o Padre António Vieira
não era pai do Presidente do Benfica, ou, menos grave, que D. Filipa de Lancastre não
era mãe da belíssima Alexandra Lancastre. Tantas são as telenovelas e fraudes futebolísticas com que as estações televisivas nos matraqueiam diariamente. Com essas camadas de lama aculturada, acabam por cobrir a vala comum para onde a História de
Portugal foi atirada pelos frenesins internacionalistas dos nossos assaloiados governantes, e pela militância internacionalista dos professores do depois de Abril, que pouco
mais eram capazes de fixar e ensinar do que abúlicas estatísticas cuja credibilidade ruiu
com o muro de Berlim.
É pois nossa obrigação ir recordando o muito que os portugueses realizaram ao
longo dos séculos. Não vão os nossos netos pensar que os portugueses que se fizeram,
e nos fizeram, Grandes, tinham a estatura moral e mental dos políticos que hoje temos,
cujo único combate que, com ademanes teatrais, travam, é o da conquista de cadeiras
que lhes tragam bem estar económico e um efémero significado social.

O primeiro cerco de Diu
Foram dois os mais celebrados cercos sofridos pelos portugueses na Fortaleza da
estratégica Ilha de Diu, de onde os Sultões de Cambaya anteriormente controlavam o
comércio do Mar Arábico e norte do Índico.
A esses cercos se referem, enaltecendo o heroísmo dos sitiados, quase todos os historiadores e cronistas da presença portuguesa no Oriente. Os seus relatos foram traduzidos em inúmeros países, tendo impressionado todo o mundo civilizado de então.
A tal ponto se espalharam as vitórias dos portugueses em Diu que, após o Primeiro Cerco, o Rei de França mandou pintar um quadro com o Capitão de Diu e colocá-lo no
Palácio de Fontainebleau, como mais tarde, após o segundo cerco, o fez o Imperador da
Rússia, mandando pintar quadros de D. João de Castro e D. João de Mascarenhas.
O Primeiro Cerco decorreu entre Julho e Novembro 1538, quando era Capitão de
Diu António da Silveira, um dos mais prestigiados Capitães da Índia, cunhado e companheiro do grande Governador Nuno da Cunha.
A mais pormenorizada descrição deste cerco devemo-la a Lopo de Sousa Coutinho,
que nele participou e lutou, o qual logo em 1556 a publicou em livro. O segundo e mais
longo Cerco, ocorreu em 1546, quando governava a Fortaleza, D. João de Mascarenhas, a ela acorrendo quantos portugueses andavam pela Índia, do mais humilde soldado ao próprio Vice-Rei, o célebre D. João de Castro, que, aliás, aí viu morrer o seu
filho D. Fernando de Castro.
Tanto António da Silveira como D. João de Mascarenhas tiveram a honra de
comandar nesses cercos dois dos mais espantosos conjuntos de homens e mulheres portuguesas que o nosso país viu pegarem em armas, os quais iam vendo cair a seu lado,
feridos ou mortos, os pais, maridos, filhos ou irmãos.
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Para compreendermos quanto importante era a Fortaleza de Diu para os projectos
portugueses no Índico, e como tal, os cercos e ataques de que os seus inimigos lhes
puseram, é necessário recuarmos aos primórdios da nossa chegada ao Oriente.
A pequena, mas estrategicamente importante Ilha de Diu, situa-se no litoral do estado do Gujarate, então englobado no Reino de Cambaya. Dela se controlava a navegação e portanto o comércio com o Golfo Pérsico, e, também, menos acentuadamente, com a costa oriental de África. Era, pois, uma das chaves, da navegação no Mar
Arábico e, em maior escala, da navegação no Índico. Ambicionada, por essas razões,
por nós e pelos muçulmanos aí nos enfrentámos com eles logo em 1509 quando o nosso
1.º Vice-Rei da Índia, D. Francisco de Almeida, derrota nos mares de Diu a armada
comandada pelo mameluco curdo Emir Hussein Mushrif que o Sultão do Cairo,
Qânsawh-al-Gawhri, mandou com um enorme exército de magrebinos, assírios e turcos, ou Rumes, para auxiliar os Sultões muçulmanos da Índia a derrotarem os portugueses a quem chamavam os farandjis ou franguis.
Mas apesar de Melik Yaz, então governador de Diu, completamente derrotado,
entregar a cidade a D. Francisco, este, porque não cria ser possível defender Diu em
permanência, não deixou ninguém a ocupar Diu, até porque, teria de regressar ao
reino e entregar o poder ao rival Albuquerque.
Seja como for, a Batalha de Diu, pela dimensão do embate e pela total destruição
da maior armada que o mundo muçulmano jamais reunira naquela área do globo, foi
a maior derrota naval que os portugueses, sozinhos, infringiram a tão diversificados inimigos de tal forma que só décadas mais tarde o Sultão do Cairo, e os Turcos, vão atrever-se a regressar em força ao Índico.
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Mas apesar da estratégia do sucessor de Almeida, o grande Afonso de Albuquerque,
estabelecer outras prioridades como Malaca, Mascate ou Ormuz, fazendo chegar os
galeões portugueses às portas da Pérsia, Suez, e à Arábia, nem os portugueses abandonam a ideia de se fixar em Diu, nem o Sultão de Cambaia, deixa de nos impedir esse
intento, nem a Sublime Porta e o Sultão do Cairo deixam de querer voltar em grande
aos mares e terra de Diu a vingar a enorme derrota que aí sofreram em 1509.
Esse firme desejo do rei de Portugal, e dos seus Governadores e Vice-Reis da Índia
vai sendo tentado por via diplomática ou pela força, sem sucesso que só se atinge na
década de 30 quando D. Nuno da Cunha vem à Índia para a governar. A principal
razão desse êxito foram as pressões que o Sultão de Cambaia, vai passar a sofrer a norte com a invasão dos seus reinos pelos Mogóis, e que o levam a querer concentrar aí as
suas forças, procurando aliar-se a sul aos portugueses.
Mas as notícias chegadas a Lisboa em 1526 de que o Sultão do Cairo preparava
nova e poderosíssima armada para vir atacar os portugueses na Índia levam D. João
III a dar precisas instruções a D. Nuno da Cunha para que tomasse Diu a todo o custo
e aí levantasse uma nossa Fortaleza de onde melhor impedíssemos a entrada dos
muçulmanos em força no Índico.
Este tenta o ataque em 11 de Fevereiro de 1531 mas o auxílio trazido pelos galeões
do renegado veneziano ou albanês Coge Sofar e de Mustafá, Khan dos Rumes, ou
Rumecão, a Melik Tocan, Governador de Diu pelo Rei de Cambaia, impediu o êxito
da iniciativa. Crescendo os ataques mongóis a norte, o Sultão Badhur, vai continuar a
procurar o auxílio dos portugueses, cedendo-lhes Baçaím, Damão, as Ilhas de Bombaim, Elefanta e Carandjá, mas não nos entregando Diu onde se vai refugiar já em
desespero, em 1535, depois de ir recuando e recuando perante os Mongóis.
Frustrada a sua intenção de ver chegar a ajuda que pedira a Constantinopla acaba,
em Novembro desse ano, por assinar um tratado com os portugueses cujo primeiro
capítulo dizia “O Sultão Badur he contente de dar a El-Rei de Portugal huma
Fortaleza em Diu em qualquer lugar que o Governador Nuno da Cunha quiser da
banda do baluarte do mar e da terra, da grandeza que lhe bem parecer, e assim o
baluarte do mar (o PaniKotha ou Fortim do Mar)...”.
É assim que, finalmente, se formalizam os desejos dos portugueses e é assim que,
concretizando-os, o Governador Nuno da Cunha, em Novembro desse ano, com festejos e trombetas, lança solenemente a primeira pedra da Fortaleza de Diu.
Muitos são, em contrapartida, os meios que o Governador português põe ao dispor
do agora aliado Sultão Badhur, o qual ganha com isso ânimo para voltar ao combate
com os mogóis para tentar recuperar os seus reinos.
Note-se que era tanto o nosso prestígio como soldados que para sua protecção directa leva Badhur consigo… Martim Afonso de Sousa e mais... 14 portugueses! O número é significativo. Não era a quantidade, mas a qualidade que valia. E são eles que, no
meio de Coge Sofar, do Rumecão, e de tantos inimigos vão ajudar Baddhur a recuperar
as suas terras. Este, assim que algumas vitórias lhe dão ânimo tenta faltar ao estabelecido no Tratado e reaver Diu. Monta mesmo uma armadilha a Nuno da Cunha e a
Manuel de Sousa que comandava Diu, para os matar, mas é este último, após um
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encontro no Galeão de Nuno da Cunha, ancorado em Diu, quem vai com uma fusta em
perseguição do Badhur, salta para o catur em que este ia e o mata, ainda que aí morra
também.
É já pois com o novo Sultão, seu filho, que Coge Sofar e o Rumecão à frente dum
poderoso exército de dezanove mil homens vêm em fins de Junho de 1538, tentar retomar a Ilha de Diu, então comandada por António da Silveira, cunhado de Nuno da
Cunha e um dos mais valorosos e experientes Capitães da Índia.
Cuidadoso e avisado, prevendo os ataques, Silveira melhorara as muralhas, construíra uma espantosa cisterna que levava cinco mil pipas de água. À frente de uma guarnição de apenas 800 homens, Silveira vai resistindo a todos os ataques impedindo o inimigo de passar o canal e entrar na Ilha.
Mas em 10 de Agosto soçobrando ao desproporcionado número de inimigos acabam por ter que se refugiar na Fortaleza de onde continuam, diariamente, a resistir aos
ataques. A situação vai, contudo, tornar-se catastrófica com a chegada da sempre esperada armada turca. Comanda-a Suliman Paxá, um antigo eunuco, cruel e assassino, a
quem Suliman, o Magnífico, fizera Sultão do Cairo.
Compunham-na 10 galeões, 50 galés e galeotas e vários outros navios de mais pequeno porte, transportando 16 mil homens, de entre os quais 1500 janízaros, e, sobre395
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tudo, uma espantosa quantidade de grandes canhões, ou basiliscos. Ainda que o fogo
cruzado da fortaleza com o Fortim do Mar ajudasse a destruir vários navios os turcos
desembarcam aos milhares para se juntar aos homens de Coge Sofar.
Os duríssimos combates passam a ser de hora a hora, de minuto a minuto. Mortos
os homens, são substituídos pelas suas mulheres que se recusam a abandonar Diu e
fugir para Goa. São grandes e nobres Damas, que carregam as pedras para refazer as
muralhas, que municiam as armas dos maridos e dos filhos e que, por último as empunham elas mesmas e vêm para as ameias defender as muralhas de Diu.
O Baluarte comandado por Francisco Pacheco cai nas mãos dos turcos e um dos
cativos é enviado às portas da Fortaleza com uma carta de Suliman Paxá, exigindo a
rendição em termos insultuosos. Na sua “rota vinha gente que tomara Rodhes, Hungria e Belgrado”, como se podia ele “defender em hum corral tam pequeno e com tam
pouco gado?”.
Silveira não era homem de temores. Estivera no norte de África, na Índia comandara as Fortalezas de Ormuz, Baçaím, e várias das Armadas que guerreavam as costas
de Cambaia e do Golfo Pérsico. Como dele diz Camões no Canto X dos Lusíadas;
“Mais se acende e desperta que desmaia
Com tal nova o magnânimo Silveira,
Provê quanto releva então prover-se,
Ou com que ofender possa, ou defender-se”.
Formou o Conselho e leu as cartas, “primeiro a do captivo”, disse. “Agora vou responder ao capado”, aludindo à condição de Eunuco que Soliman Paxá tivera. E res396

João Alarcão Carvalho Branco

pondeu-lhe com a grandeza dura dos homens de guerra “sabes por certo que neste corral estão portugueses. Acostumados a matar mouros como tu, e que têm por Capitão
a António da Silveira que tem um par de colh… mais fortes que os pelouros dos teus
basiliscos e não tem medo de capados que nem colh… têm!”.
Afúria de Soliman foi indescritível. Os ataques redobraram e com eles a valentia e
o esforço dos portugueses sitiados. O ambicionado auxílio de Goa não vinha. A Nuno
da Cunha sucedera como Vice-Rei D. Garcia de Noronha, velho e timorato que se perdia em indecisões. Mas o esforço de António da Silveira, e dos cerca de 40 homens e
mulheres de Diu que ainda se mantinham de pé, não soçobrava.
Ao alvorecer do Dia de Todos os Santos, 1 de Novembro, de 1538, viam estes as
hostes de Soliman Paxá reembarcar na armada que os trouxera do Cairo. Deixando
no campo milhares de mortos, e levando milhares de feridos o eunuco, desistia do cerco
derrotado pela resistência dos portugueses, encurralavam-se de novo os turcos no Mar
Vermelho.
A tremenda vitória dos sitiados de Diu sobre a armada turca, cujos exércitos e grande parte dos navios aí se consumiram, impedindo-os de dominar o Índico.
Quanto a Diu voltaria oito anos mais tarde a sofrer um segundo e mais duradouro
cerco em que os portugueses de novo se cobririam de glória.
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Fortim do Mar

Lá longe, em Diu
Porque há-de este amor ser de saudade?
Porque hei-de acordar do que sonhei?
Porque hei-de ver morrer esta verdade,
que lá longe, em Diu, reencontrei?
Lá onde repousa a nossa História,
No lajedo das muralhas que pisei…
Lá, onde o sol é de oiro e o mar memória,
da dor desse eterno Vice-Rei,
Uns olhos cor do mar me perguntaram
se Portugal era uma vida ou um momento.
E as sombras desses muros nos gritaram
que era um caminho, uma vontade e um alento!
Por isso este sonho dura ainda,
Por isso a Índia estará em nós presente,
Por isso é forte a sorte que não finda,
Lá longe, longe, em Diu, com a minha gente.
João Alarcão
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Assessor diplomático

O heroísmo dos grandes portugueses
no Oriente
Nesta viagem pelo vasto Oriente Marítimo, contaram-se inúmeras aventuras,
inúmeros gestos heróicos e patrióticos de portugueses, dignos do conhecimento
público e de transmissão às gerações vindouras. Numa era de nacionalismos românticos, que foi o século XIX, Portugal, através dos Portugueses soube sempre responder e comportar--se à altura, às difíceis exigências políticas e na defesa de um
modo de vida que mais de 158 anos depois, foi a que vingou.
Hoje graças ao heroísmo e abnegação de dois grandes portugueses, Ferreira do
Amaral, Governador de Macau e Coronel Mesquita, o Herói Macaense do Forte
de Passaleão, mais de meio milhão de chineses vivem livremente em Macau
DA CONSOLIDAÇÃO DA SOBERANIA NACIONAL NO ORIENTE
Quarenta anos antes da Conferência de Berlim, acontecimento histórico onde as
potências imperiais estabeleceram e fixaram as suas fronteiras tanto no ultramar, como
nas colónias, Portugal antecipou-se geopoliticamente na definição das fronteiras fixas
dos seus territórios ultramarinos na Ásia, Macau, como pequeno enclave banhado
pelos Mares do Sul da China, começou por ser um entreposto comercial, passando a
Cidade Cristã Portuguesa – Cidade do Santo Nome de Deus, até se tornar num território ultramarino português.
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Esta sequência que veio a consolidar cada vez mais a presença portuguesa só foi possível por uma
questão, pela presença lusa em Macau, interessar à geopolítica e geoestratégia chinesas. Por isso mesmo, a
Península de menos de seis quilómetros quadrados, numa imensa China, tornou-se na oferta do Imperador chinês à
Coroa Portuguesa, também por sinal de gratidão pelos grandes feitos e esforços da
Marinha Portuguesa no combate e expulsão dos piratas que assolavam os mares da
região. Nas entrelinhas desta oferta, autoridades lusas teriam de se comprometer, fazer
da Cidade um tampão de segurança, que serviria para impedir que outros europeus ou
“bárbaros do sul” invadissem o Império do Meio, pelos mares.
Em 1844, período histórico do estabelecimento da “Pax Britânica”, da hegemonia
inglesa no mundo, a Cidade do Santo Nome de Deus, Macau, ao ter sobrevivido a
vários ataques holandeses nos séculos anteriores, depois de merecer a divisa dada por
D. João VI,“Não há Outra Mais Leal”, as autoridades políticas e militares ao serviço
de Sua Majestade Fidelíssima Dona Maria II, sentiram necessidade de reafirmar a
soberania Nacional em Macau. Primeiro, devido à instabilidade regional causada pelo
período de entre Guerras do Ópio (1839-42 e 1856-60), com a proliferação de confrontos bélicos na região, contávamos ao tempo já com a conquista britânica aos chineses da ilha de Hong-Kong (Victoria), ou chamada “cedência forçada” do Tratado de
Nanquim.

O Império Britânico impôs ainda à China, um segundo de muitos outros famosos
“Tratados Desiguais”, que visou a permissão dos britânicos a estabelecerem-se em
Xangai, Ningpó, Xiamen e Fuzhou.
400

Vitório Rosário Cardoso

Em 1898, o sexto de sete tratados sino-britânicos, contemplou a concessão por 99
anos dos Novos Territórios (península de Kowloon) para estabelecimento militar e defesa da ilha de Victoria. Sendo a lusa Cidade Católica um outro enclave de alto valor
estratégico que permitiria o domínio absoluto do Delta do Rio das Pérolas (rio que vem
de Cantão), seria também da maior atenção e interesse da cobiça Vitoriana. De tais
cobiças, Portugal veio a sentir na pele, aquando do ultimato do Mapa Cor-de-Rosa.
Segundo, porque ao registar-se o gradual aumento da ingerência britânica nos
assuntos internos de Macau, através de militares e outros agentes britânicos que por lá
aportavam e causavam desacatos e movimentos subversivos, Portugal teve a necessidade de tomar medidas drásticas para controlar a situação e manter a influência geopolítica na região, o que tornaria imperativo a reafirmação da soberania Nacional em
Macau e aos olhos das potências europeias.
PROVINCIA ULTRAMARINA DE MACAU, TIMOR E SÓLOR
A 20 de Setembro de 1844, entrara em vigor o Decreto real, que viria a reformular
a administração local, então baseada na autoridade do Leal Senado, a assembleia dos
homens bons da Cidade e primeira Câmara Municipal de Macau e da Ásia-Oriental,
consagrando a figura do Governador como principal órgão político-administrativo. Ainda no século XIX, o estatuto de Território Ultramarino deu lugar à Província Ultramarina, tornada autónoma da jurisdição do Estado Português da Índia, e contou com acrescidas responsabilidades ao passar a incorporar a jurisdição sobre Timor e Sólor.
MACAU FACE À FEROZ CONCORRÊNCIA DA COLÓNIA BRITÂNICA
A então colónia britânica de Hong-Kong, dotada de portos de águas profundas,
desde logo tornou-se no principal pólo comercial do Império Britânico na região, o que
veio a suplantar a importância comercial do enclave português. Medidas para aumento da competitividade mercantil tomadas pelas autoridades ultramarinas, contaram
com a alteração do estatuto de Macau para porto franco, e na expulsão definitiva dos
agentes alfandegários ao serviço do Império do Meio e dos respectivos responsáveis
mandarins. Estas medidas foram decretadas em 1846 pelo recém-chegado Governador, Almirante João Maria Ferreira do Amaral – que antes serviu no Brasil contra os
independentistas, definindo-se como liberal política e ideologicamente, apoiante da
Constituição – decidiu empreender um novo plano urbanístico para Macau, que veio
a formatar a actual estrutura da cidade.
O novo plano de obras públicas consistiu na ligação estratégica por estrada da Cidade
Cristã, a Sul, ao istmo a Norte que liga ao Continente chinês. Todo este processo de reafirmação de soberania nacional, acabou por levantar certo incómodo por parte dos
Mandarins, da região de Cantão, que viram o seu poder e influência diminuídos, despoletando assim alguns conflitos. Conta-se que um caso que despoletou uma insurreição em
Macau foi a profanação de sepulturas devido às obras públicas em curso.
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Mercenários chineses e outros comerciantes, súbditos do mandarinato da Corte do
Império do Meio, resolveram sabotar a cidade e boicotar o comércio com a Cidade
Cristã. Face à insurreição, para o estabelecimento da ordem e segurança públicas, o
Governador de Macau fez um ultimato às hordas para a imediata normalização da
vida comercial em Macau, que foi conseguida apesar de a contra gosto.

Homenagem ao patriota e abnegado Governador

João Maria Ferreira do Amaral
“Com um charuto ao canto da boca, dispensando a mordaça, fez sinal ao cirurgião para dar início
à operação, em pouco tempo, já com o braço decepado na mão, o então jovem oficial e fuzileiro naval
João Maria Ferreira do Amaral, atira-o ao ar e borda fora, gritando bem alto «Viva
Portugal»”
Todas estas reformas político-administrativas e reafirmação da soberania em Macau, viriam a custar a vida ao corajoso, heróico e mui patriótico Governador, em que
um dia no Brasil, em batalha naval contra os independentistas, foi atingido no braço
esquerdo por uma bala de canhão disparada de terra, o que levou à necessidade de ser
in loco amputado do braço.
O jovem fuzileiro naval da Coroa Portuguesa, com um charuto ao canto da boca,
dispensando a mordaça, fez sinal ao cirurgião para dar início à operação, em pouco
tempo, já com o braço decepado na mão, o então jovem oficial e fuzileiro naval João
Maria Ferreira do Amaral, atira-o ao ar e borda fora, gritando bem alto “Viva Portugal”.
A 22 de Agosto de 1849, o Governador de Macau é assassinado por meia dúzia de
chineses oriundos da região chinesa de Zhongshan, a soldo dos mandarins descontentes e também, alegadamente do Vice-Rei de Cantão, é primeiro cercado numa emboscada na zona norte da península, o Almirante João Maria Ferreira do Amaral, montado a cavalo tenta ainda resistir, mas acaba por sucumbir aos ataques, em que foi decapitado e amputado do único braço que lhe restava, o direito.
A estátua de bronze do Governador de Macau, que acabou de ser trazida para
Portugal, poderá ser vista na alameda do jardim do Bairro de Encarnação em Lisboa.
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A conquista do forte de Passaleão

O herói macaense e “as portas do cerco”
“Quem quiser morrer que me siga”
Por Deus, Pela Pátria e Pela Rainha!
Pela Santa Liberdade!
Herói Macaense e do Forte de Passaleão
– Coronel Vicente Nicolau de Mesquita

Do início das hostilidades da China Imperial contra a Cidade portuguesa, resultaram, primeiro, bombardeamentos de artilharia chinesa colocada nos fortes próximos
de Macau e depois a reacção do contingente militar luso para a defesa de Macau.
Segundo informações militares da época, a guarnição do forte chinês mais próximo
contava com mais de 500 elementos, e noutros colocados em posições mais elevadas,
ao mesmo tempo mais distantes, totalizavam mais de 1500 homens.
Foi neste ambiente de profunda crise, que emerge a heróica e corajosa figura do
Segundo-Tenente, Vicente Nicolau de Mesquita, um militar macaense, de ascendência
portuguesa, fiel à sua Bandeira e ao assistir ao assassinato do Governador – símbolo
vivo da autoridade da Pátria –, propõe às autoridades governamentais em substituição
do Governador, o Conselho do Governo, para um ataque à posição militar chinesa
mais crítica para Macau, o Forte de Passaleão – nome traduzido do chinês “Pak-ShanLan” ou “Baishaling” – situado em Zhuhai, na região chinesa imediata ao enclave português.
O Herói do Passaleão ou Herói Macaense, posteriormente conhecido como Coronel Mesquita desafiou o contingente militar português de Macau e clamou “Quem
quiser morrer que me siga!”. Cerca de 20 ousados soldados da Pátria ouvindo o apelo,
juntaram-se-lhe, com algumas peças de artilharia, marcharam e dispararam contra o
Forte de Passaleão guarnecido por mais de 500 militares imperiais.
Pelo único tiro de canhão ter acertado em cheio a posição chinesa, as forças sínicas
entraram em debanda, desorganizando-se, o que resultou da conquista lusa sobre os
atacantes da paz macaense. Posteriormente, face a esta gesta heróica nacional, as autoridades imperiais chinesas fizeram um pedido de tréguas, comprometendo-se em não
mais atacar a Cidade de Santo Nome de Deus de Macau, sob a contrapartida das forças reais lusas de se retirarem até ao istmo e aí fixarem a fronteira definitiva do enclave.
No exacto local do istmo que faz fronteira com a China, é em 1870 erguido o arco
das Portas do Cerco, onde se assinala a data da morte do Governador e a da heróica
conquista do Herói Macaense, Coronel Vicente Nicolau de Mesquita, a 25 de Agosto
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Portas do Cerco, Macau

de 1849, sob a divisa da Marinha Portuguesa, “Honrai a Pátria, que a Pátria vos Contempla”, e que hoje é Património Mundial da UNESCO.
O nome do oficial macaense veio a dar o nome à principal artéria que liga a Cidade
Cristã à fronteira com a China.
Foi devido a este feito, que se fixaram as fronteiras físicas de Macau, permitindo
após a oferta de Macau à China por Portugal, a 20 de Dezembro de 1999, que toda a
população chinesa e estrangeira com direito de residência e permanência na novíssima
Região Administrativa Especial de Macau, pudesse continuar a gozar de uma sociedade e economia livres, regido pelos princípios de “Um País, Dois Sistemas”, Macau ser
governada pelas suas gentes, pela igualdade de oportunidades, manutenção do modus
vivendi português, com os seus Direitos, Garantias e Liberdades consagrados na Lei
Básica – a “mini” Constituição de Macau –, com instituições que defendem o Estado
de Direito, baseadas no princípio da legalidade, da separação dos poderes, da autoridade político-executiva, legislativa e judicial aliada ao forte dinamismo da Sociedade
Civil.
A estátua do Herói Macaense do Forte de Passaleão, Coronel Vicente Nicolau de
Mesquita encontra-se à guarda dos Comandos de Portugal, no Porto.
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Macau, a potente plataforma lusófona
na Ásia
“Das lusas vantagens no Extremo-Oriente”

O único território lusófono na região da Ásia-Pacífico, tem o nome de Macau e
constitui na actualidade a principal plataforma de ligação e cooperação entre a
China e os Países de Língua Portuguesa.
Desde a data de 20 de Dezembro de 1999, Macau passou para a soberania chinesa, da oferta deste pequeno mas próspero enclave por Portugal em nome da amizade luso-chinesa.

Portugal fundou Macau há 450 anos e dentro de quatro anos, assinala-se a notabilíssima conquista de Malaca por Afonso de Albuquerque, o segundo Vice-Rei da Índia
Portuguesa. Tudo começou em 1511 quando o Sultão de Malaca e vassalo do Imperador da China teve de debandar das terras que administrava, restando esperanças que
o pedido de socorro enviado ao Império do Meio fosse auscultado. Este foi o momento da consolidação da presença portuguesa na Ásia-Oriental, lançando Portugal em
esforços de cooperação com os povos da região, tornando-se assim no primeiro EstadoNação europeu a estabelecer relações e alianças diplomáticas e militares desde o Sião,
à China, passando pela Coreia ao Império Nipónico, entre outras paragens.
Desde então, com Malaca tomada, em 1513 o navegador Jorge Álvares a bordo de
um junco com adaptações tecnológicas portuguesas, dando origem à Lorcha – uma
embarcação tipicamente luso-oriental, adaptada às águas pouco profundas – foi quem
delineou a rota marítima para a China, tornando-se no primeiro navegador a dar às
costas banhadas pelos Mares do Sul da China e que teria desembarcado numa ilha
muito próxima de Macau.
Dos anos de 1553/4, períodos de estabelecimento dos portugueses em Macau, sob
pretexto para secar as mercadorias da rota da China, a Coroa Portuguesa passou por
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Largo do Leal Senado com construções de estilo totalmente europeu

algumas dificuldades em se fixar nos territórios costeiros chineses, uma vez que o
Imperador Chinês tomou medidas contra os portugueses em represália à conquista de
Malaca. Macau neste período, era então um enclave chinês constituído por uma ou
outra aldeia de pescadores, e com menos de seis quilómetros quadrados.
Em 1557, com o aumento do fluxo comercial da rota, Macau cresceu como entreposto comercial, e foi então que o Imperador da China da dinastia Ming, passou a
autorizar a permanência dos portugueses na “Cidade Cristã” do enclave.
Dada a situação, foi fundada a cidade de Macau, numa época em que Portugal já
era a potência europeia hegemónica na Ásia, constituindo como prova e acordo pela
Santa Sé, o Padroado do Império Português do Oriente.
Esta lusa cidade fundada por mercadores e clérigos portugueses, ilustremente
conhecida por Cidade do Santo Nome de Deus, serviu ao Imperador da China durante largas décadas como uma fortaleza avançada na manutenção da segurança dos
Mares do Sul, devido ao poderio naval português e foi cobiçada pelos holandeses,
durante os finais do século XVI a inícios do século XVII, com várias tentativas de ataque e invasão, mas sempre repelidas pelos portugueses e seus filhos da terra, comemorando a vitória final, no dia de São João, a 24 de Junho de 1622, data essa tornada no
dia da Cidade. Posteriormente já com D. Afonso VI, acrescentou-se à divisa do território ultramarino, “Não há outra mais leal”, por ter sido a única praça portuguesa a
não reconhecer a soberania castelhana sobre Portugal e o seu Império, nem ter hasteado as bandeiras dos Filipes de Castela. Desde então, volvidos 450 anos nunca mais
Macau deixou de ter importância estratégica regional ou ousadamente dizendo mundial.
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Uma inscrição na entrada da Fortaleza do
Monte, que marca a soberania Portuguesa
de outrora.

Igreja da Sé Catedral no Paço Episcopal

DAS MULTISSECULARES LUSAS LEALDADES LOCAIS
Uma vez que as paragens orientais estavam bastante distantes da capital e do centro político do Império Português, foi importante lançar uma estratégia, desde Afonso
de Albuquerque, sustentada nos laços de lealdade locais por parte de Portugal. Ao contrário da prática colonial de outras potências que viriam a seguir a Portugal, o Reino
das Quinas adaptou a sua jurisdição às tradições locais e acima de tudo os portugueses
miscigenizaram-se com as populações locais, criando uma elite portuguesa local, nascendo então os “Filhos da Terra” ou os Portugueses do Oriente.
No caso particular de Macau, hoje com uma população que ronda os 500 mil habitantes, na sua maioria etnicamente chinesa, cerca de 200 mil dos quais têm direito à
nacionalidade portuguesa, enquanto que apenas 20 mil são os considerados por “jus
sólis” e “sanguinis” portugueses, ou seja, os portugueses de Macau, descendentes de
portugueses. Foi com esta ínfima população, sempre leal a Portugal se pôs a funcionar
a administração pública, quando da metrópole se enviavam os governadores e suas
equipas para governar, ora representando a Coroa, ora a República, os Macaenses,
mais conhecidos por “Filhos da Terra” ou Portugueses de Macau, constituíam e constituem a ponte de ligação e de entendimento entre o mundo ocidental e oriental, mais
especificamente entre o Mundo Português e Chinês.
Quase oito anos após integração de Macau na China, a comunidade macaense tornou-se toda ela por lei, na comunidade estrangeira com permissão de residência permanente em Macau, ou seja, os macaenses tornaram-se juridicamente em estrangeiros
na terra onde nasceram, viveram e onde várias gerações contribuíram para a sua construção e desenvolvimento.
Comunidades como estas, Portugal têm-nas espalhadas por toda a Ásia marítima,
o que se traduz num capital humano, cultural e histórico favoráveis à cooperação portuguesa com a Ásia, bem como à defesa dos interesses nacionais lusos, nestas regiões do
mundo.
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Gruta de Luís Vaz de Camões

Hotel Casino Lisboa

MACAU: A PLATAFORMA LUSÓFONA
A criação da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da
China, foi um processo que teve acompanhamento dos Estados Português e Chinês, e
que visou acordar conjuntamente as cláusula de salvaguarda do funcionamento de
Macau como uma região chinesa, político-administrativamente autónoma, sob a perspectiva ocidental, com a divisão dos poderes e Economia de Livre ou de Mercado. As
Línguas oficiais sendo em simultâneas Portuguesa e Chinesa, permitiu tornar Macau
numa plataforma privilegiada de cooperação económica, comercial e cultural entre a
China e os Países de Língua Portuguesa. Devido ao elevado grau de desenvolvimento
e crescimento económico de Macau, este enclave outrora português assumiu um papel
determinante nos investimentos chineses no espaço lusófono, bem como abriu as portas da China à Lusofonia. As perspectivas futuras da economia mundial apontam para
que o emergente bloco económico dos BRIC’s (Brasil, Rússia, Índia e China) ultrapasse o G6 pelo ano de 2040, o que significa um relacionamento privilegiado de Portugal
sobre este gigante bloco económico que em muito influenciará os destinos do Mundo,
neste sentido, é hora de Portugal apostar na sua capacidade diferenciada, na cooperação Bi-Multilateral, entre a UE, África e a China ou os BRIC’s, pois assim todos sairemos a ganhar.
Macau está hoje em dia equipada com instituições de matriz cultural portuguesa, a
começar com a Escola Portuguesa de Macau, a Universidade de Macau, o Instituto
Politécnico onde se lecciona em português, com áreas de estudo especializadas em
Língua e Cultura Portuguesas, o Instituto Inter-Universitário de Macau (criada do convénio entre a Universidade Católica Portuguesa e a Diocese de Macau), dotada ainda
de instituições como o Instituto de Estudos Europeus de Macau, e outras não governamentais como o Instituto Internacional de Macau, a Santa Casa da Misericórdia, a
Casa de Portugal em Macau, a Associação dos Macaenses, e a APOMAC – Associação
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Fortaleza da Guia com a Capela da Nª Srª da Guia e o
Farol, que é o primeiro e o mais antigo farol do Extremo
Oriente.

Santa Casa da Misericórdia – fundada pelo primeiro
bispo de Macau, D. Belchior Carneiro em 1569, ao
mesmo tempo que o Hospital S. Rafael.

Casa Garden, construída em 1770, convertida em Museu
de Camões em 1885. Hoje é sede da Fundação Oriente.

Coloane – Praia Cheoc Van na costa sul da ilha.

de Reformados, Pensionistas e Aposentados de Macau, entre outras. Já em Portugal,
poderemos encontrar instituições ligadas a Macau e ao Oriente, como o Museu de
Macau, do Centro Cultural e Científico de Macau, pertencente ao Governo Português, a Fundação Casa de Macau e a Casa de Macau em si, a Fundação do Santo
Nome de Deus e a Fundação Jorge Álvares, constituída por todos os ex-Governadores
de Macau, um antigo Presidente da República Portuguesa entre outras altas individualidades portuguesas e macaenses que acompanharam e acompanham a vida de
Macau, contemplando ainda a participação dos futuros Chefes do Executivo da
RAEM.
Estas instituições visam manter o segundo sistema que vigora em Macau, vindo da
célebre frase de Deng Xiao Ping, “Um País, Dois Sistemas” e “Macau governada pelas
suas gentes”, deste modo é importante o esforço de manter o antigo enclave português
aberto ao mundo, em torná-lo numa cidade ou região administrativa especial verdadeiramente internacional, pois só assim, servirão os interesses de Pequim, de Macau e
porque não, também do Mundo Lusófono?
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Hospital S. Rafael,
fundado em 1569.
Hoje é o Consulado
Geral de Portugal
na RAEM.
Único lugar
com Bandeira
Portuguesa no alto.

Aeroporto Internacional de Macau na Ilha da Taipa.

TIMOR-LESTE
Este pequeno enclave entre o enorme arquipélago indonésio e o imenso continente
da Oceânia, detém um valor geopolítico-económico alto, bem como está geoestrategicamente bem localizado, o que quer dizer que é uma jovem nação lusófona bastante
rica em recursos naturais e energéticos, controladora de um espaço marítimo que
envolve um dos quatro mais importantes canais de ligação do Índico ao Pacífico.
Tal como tem-se vindo a ser relatado, o comportamento dos filhos da terra e das
comunidades que têm laços de lealdade com Portugal, os timorenses não são excepção,
pautando pelo seu extremo amor por Portugal, pois muitos dos seus cidadãos serem
detentores da dupla nacionalidade, e sobretudo, são os Portugueses do Oriente que
nem a sombra da Bandeira Nacional pisam, o que demonstra o enorme respeito que
estas gentes do longínquo Oriente têm por Portugal.
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DA COREIA AO JAPÃO
Destes dragões asiáticos, a memória portuguesa é bastante querida, pois ao longo
da história da Coreia, mercenários portugueses compuseram as fileiras de combatentes coreanos na defesa de invasões estrangeiras, ou então na introdução das armas de
fogo no Japão, pelos navegadores portugueses, possibilitou-se a unificação do Japão,
através da supremacia de um shogunato sobre todos os outros.
Sendo assim, no Império Nipónico, Portugal é recordado quase como o padrinho
da Nação para além de nós portugueses termos introduzidos o fabrico do pão, do pão
de ló, de outras iguarias, como de expressões ou palavras, daí toda a reverência japonesa para com os portugueses e traduzindo ainda em termos práticos, económicos, é
quase para os japoneses um dever investir em Portugal, sendo quase uma obrigação
agradável em receber e acolher os portugueses no Japão.
Recordando outro território de nome Formosa ou Taiwan, terra colonizada, primeiro por portugueses e depois holandeses e japoneses, é hoje uma região economicamente próspera que no seu dia-a-dia é ainda ensinada às crianças, as origens lusas da
ilha.
O PAPEL DE PORTUGAL
Do ponto de vista da análise global, o papel dos estados de pequena dimensão no
seio da União Europeia, como Portugal, torna vital este ter um papel interventivo e de
preferência importante, pois se não tivermos nenhum papel, estaremos condenados em
deixar de ser jogadores num jogo de sobrevivência. Esse papel defende-se através da
complementaridade do diferenciador de cada país e neste caso concreto de Portugal,
sobrevive-se no jogo apostando nas ligações transatlânticas, tanto com o Brasil como
com os EUA, nas relações Portugal-África Lusófona, e no vector Portugal Ásia-Lusófona. Nestes termos, o papel diferenciador português para além de enriquecer a própria posição portuguesa face à União Europeia, tornará a UE mais interventiva no
mundo. Outro ponto forte da vantagem lusófona, prende-se com a relação lusa com as
chamadas plataformas de projecção global de poder, como o Brasil ou num futuro próximo, a relação com uma plataforma em menor escala, Angola, que poderá tornar-se
no líder regional da África Austral. Tendo em consideração a manutenção do actual
ritmo de crescimento económico de Angola, e seu consequente contínuo desenvolvimento.
Portugal tem, depois destas exposições, todas as condições reunidas para se valorizar ainda mais no mundo, fazendo valer das suas capacidades diferenciadoras, por ter
em si intrínsecas as culturas americanas, europeias, africanas e asiáticas, e deve rentabilizar os seus capitais humanos, históricos e culturais pelo mundo fora repartidos.
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Filósofo

Em viagem pela Índia
Crónicas de um viajante de 3.ª classe

Sempre que alguém parte para longe da pradaria que o viu nascer, vozes urgem e
confluem perguntando incrédulas “Porque é que vais?”. Assim foi comigo (um reles
viajante de 3.ª classe), assim terá sido com Vasco da Gama (há mais de 500 anos atrás)
autor e pioneiro da minha ideia quase original. Há falta de respostas com sentido, respondi às gentes com uma questão “Porque ficas?” deixando-os nas mesmas circunstâncias que eu – sem resposta.
Esta coisa de ir à Índia não tem justificações, nem a de ficar em casa à lareira.
Existimos, e a partir daí escolhemos: ficar e acumular riqueza em prol de uma velhice
que não sabemos se algum dia chegará, ou partir “esturricando” o dinheiro amealhado em nome da sensação única e estupidamente emotiva de alimentar os sentidos com
imagens desconhecidas e ficções da realidade por esse mundo a fora. Não sabem o que
perderam, do mesmo modo que eu não sei o que ganhei, mas garanto-vos... foi qualquer coisa.
Al Berto, o escritor, dizia que a verdade estava nas coisas e nunca nas palavras e que,
como tal, não podia contar aquilo que via. Consciente disto mesmo, esforçar-me-ei
para, pelo menos, dar-vos uma minúscula ideia do que foi e do que é a parte do mundo
que me acolheu neste último mês.
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Cinco da madrugada hora portuguesa, acerto o relógio. No novo mundo é meiodia. Cá fora tudo muda. Estão 36 graus. Outro cheiro, tantos cheiros, outra cor, tantas
cores. Sensações múltiplas e pensamentos inéditos.
Primeira frase com sentido: “Onde é que eu vim parar?” estava na Índia, embora
desconfiasse tratar-se de outro planeta. Subúrbios de Bombaim.
Ora Índia, hum...Gandhi, chamuças, vacas, deuses, religiões e templos. Não! Acreditem que não é só isto. Do alto dos meus olhos alterno imagens bélicas de templos e
palácios fabulosos com gente que mora na estrada, definha na rua entre javalis, cães,
vacas, corvos... e (suponho) seres humanos que perderam a humanidade algures no
tempo. De um sorriso provocado pelas vestes coloridas das Indianas cerro o rosto e
tento manter a postura perante uma criança esquelética que não tenta afastar as moscas que a rodeiam, pelo simples facto de não ter força para tal.
“Morte lenta” alterna com trânsito caótico, mas eles sorriem-me. Nem uma face
branca durante três horas de caminhada, e, sinceramente, não estava minimamente
incomodado. Já não era turista, muito menos indiano, era uma figura em jeito de vulto,
simples, estarrecido com o que via e perguntando a mim próprio “onde raio se meteram os deuses que eles veneram a toda a hora? Se existem, então não são deuses, antes
estafermos insensíveis” – mas rapidamente percebi que este é o problema de todos os
deuses de todos os credos e religiões...o facto de ninguém saber onde é que eles se meteram. Introdução violenta. Vacas são rainhas num reino de homens. A Índia é isto, o
topo de uma montanha e o fundo de um poço.
Sem perder tempo, zarpei para Goa, antiga colónia portuguesa. Uma viagem de 16
horas na “camionete” da fruta. Há medida que pode, um português entre vinte e tal
indianos, ganhar confiança lá fomos comunicando em inglês. Perguntavam-me tudo,
mas por todo o lado aqui na Índia a principal pergunta é só uma: “és casado?”. Percebe-se, a velha tradição indiana – sistema de castas (que como todos os sistemas é prenhe de injustiças sociais) está no activo desde há uns seis séculos antes de Cristo – privilegia a família, ser casado é um objectivo do mais comum dos indianos. Perguntavam-me tudo, e a cada resposta minha, mesmo que não percebessem, a exclamação
era geral.
Entro em Goa e presencio um processo total de ocidentalização, ou não fosse Portugal lá ter estado centenas de anos. Fixo-me em Pangi, praias, palmeiras, turismo e
inúmeros letreiros “Café Central”, “Restaurante Vasco da Gama”, enfim portuguesices. Pois é. Goa é um autêntico Portugal. Honestamente o termo “colonização” não
me é muito querido, mas de repente dei comigo a falar em português com Goêses que
se sentam à mesa, comem, bebem, riem e contam histórias como nós fazemos por cá
e como não vi em mais parte nenhuma da Índia. Têm nomes como os nossos, filhos
que vivem em Portugal, pais que para cá voltaram. Questionavam-me incessantemente “Como está o nosso Portugal?”.
Sabem que mais? Não paguei um único táxi, e só raramente me deixavam pagar
alguma despesa, bastava dizer-lhes de onde era, e de repente tudo de borla (falsas vergonhas à parte, um viajante de 3.ª classe como eu, agradece sempre estas ocasiões).
O meu pagamento era “dê os meus cumprimentos a Portugal e aos nossos irmãos”.
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“Um táxi diferente”, Bombaim

Entre uns que se lamentavam pela partida de Portugal, outros regozijavam-se com
o facto das pontes e casas feitas pelos portugueses ainda lhes servirem. Um taxista, a rir
dizia-me “se não fossem vocês eu hoje seria muçulmano, nem quero pensar nisso”.
Goa é das zonas mais ricas da Índia, e, vejam só, não é por acaso que têm a equipa de futebol mais forte de todo o país. Raízes revisitadas, e sentimentos pró ou anticolonialistas à parte era tempo de partir não sem antes tomar consciência do peso histórico do que tinha acabado de testemunhar. Encaminhava-me para Hyderabade – a
cidade mais muçulmana do país. Viagem de 18 horas entre cânticos e danças de jovens
e menos jovens que me acompanhavam.
Entre mesquitas e hábitos islâmicos podem não acreditar mas acabei no congresso
indiano sentado na cadeira ocupada por Gandhi a beber chá e a conversar com alguns
trabalhadores do congresso que tão bem me acolheram. Até me apresentaram ao sub-ministro do tesouro, a mim o Viajante de 3.ª. Adivinhem... queriam saber se eu era
casado, se sabia dançar, cantar, como era Portugal e a nossa comida. Acabei por soltar
umas estrofes de um fado vadio que nem sei se existe, mas que eles gostaram (talvez por
não terem percebido nada).
Tempo de prosseguir. Calcutá – terra da madre Teresa era o próximo destino.
Esperavam-me 30 horas de viagem num comboio seguramente mais velho que eu
(mesmo se eu já tivesse 40 anos). Imagens de Krishna, Ganesh, Kali, Shiva (deuses hin417
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O congresso dos trabalhadores, Hyderabade

dus) alternam com fotos da heróica madre Teresa, cuja obra deixada tive o prazer de
visitar. Freiras prosseguem diariamente aquilo que a madre lhes incumbiu, e acreditem,
não é tarefa fácil dar vida a crianças e mães que nada têm nas ruas a não ser miséria
gratuita. Três dias depois, tempo de continuar em direcção ao Nepal, onde entrei (de
jipe após umas negociatas) pela fronteira Nordeste, perto do Bangladesh e não muito
longe da China.
De Kakharvitta encaminhei-me para a capital Katmandu, onde assentei arraiais até
me decidir fazer uma expedição nos Himalaias, onde a pé pelas montanhas com a
companhia de um australiano e um nepalês vivi, a 4000 metros de altitude, as maravilhas das aldeias isoladas, das gentes simples, a quem pouco importa o mundo frenético
que nós “os Pós-modernos” testemunhamos dia-após-dia. Vivem do que produzem,
soltam um “Namastey” (saudação religiosa) enquanto unem as mãos em sinal de respeito. Eu imito-os, ou melhor, idolatro-os. Não é fácil viver de acordo com a natureza
privilegiando os sentidos e fazendo do pensamento um mero apêndice, na maior parte
das vezes despropositado. Senti-me um Alberto Caeiro irmão gémeo de Fernando
Pessoa, que tanto apelava a esta vida ao ritmo da natureza.
Simultaneamente os meus olhos deliciavam-se com os quadros perfeitos que testemunhavam – picos montanhosos, neve longínqua que deixa adivinhar um lugar não418
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A missão de Madre Teresa, Calcutá

humano, virgem de nós, puro – que mais pareciam cenários de cinema das décadas
de 60 e 70. Eram sete da manhã de um dia qualquer, em plenos Himalaias, e sou visitado na minha “pousada” (que elegantemente dispensava electricidade e água quente)
por um major (!) do exército. Motivo: queria falar com o português – afinal não é só em
Coruche que as notícias circulam rápido, até nas montanhas isso acontece. A razão de
tal visita, foi que o tal major, esteve em missão em Portugal, e fazia questão de estar
comigo revivendo as suas memórias. Então, enquanto os meus anfitriões faziam vénias
e em uníssono soletravam Azhur (significa respeito) para com o major, eu e ele entre
palmadas nas costas falávamos das praias que ele visitara e das «imagens de sonho» que
guardara na memória como os “biquinis das portuguesas bonitas”.
De regresso a Katmandu, chegava a hora de voltar a Índia, à capital Nova Delhi
mais concretamente. Antes, tempo ainda para presenciar a luta pelo poder político no
Nepal, onde imagine-se, maoístas e democratas tentam destituir o rei do poder para
criar uma assembleia, descontentes que estão, entre várias coisas, por exemplo com o
facto todos os dias no Nepal não haver, durante meia hora, electricidade para ninguém,
devido ao facto do fornecedor da mesma – a Índia – poder cortá-la sempre que lhe
aprouver. Na industrializada Delhi, presenciei manifestações claras de progresso físico que
não estava habituado na Índia, melhores infraestructuras e um ar, direi, leve.
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“O Jornal de Coruche” em Katmandu, Nepal

Uma imagem diversa com monumentos vários e edifícios ocidentalizados, inúmeros jardins e uma certa ordem, que à noite, quando o tempo arrefece, desenvolve para
caos, que aos meus olhos tinha uma só explicação “cada um por si, em nome da sobrevivência”, mas, afinal de contas, será que nós ocidentais não fazemos o mesmo com costumes diferentes?
Enfim, dias depois encontrava-me na rota de regresso a Bombaim (já não aos
subúrbios) que ora tem um prédio enorme, ora dá vida a uma barraca. Não há, aqui,
grande preocupação com o termo “lar”, de tanto que é o calor há quem monte as suas
camas na rua ou no chão e ali passe a noite. Ali, esperei pela “boleia” que me levaria
a Inglaterra (o outro grande e principal colonizador da Índia a par dos franceses e portugueses) e posteriormente a Portugal e Coruche.
Por cá, relembro agora o que vivi, e este pequeno relato que aqui vos deixei é apenas um exercício de memória. Guardo as imagens das gentes a banharem-se nos lagos
e nos rios, dos incontáveis comestíveis, dos jardins de chá a perder de vista, das salinas
infinitas, dos ananases, dos cocos, de fruta que nunca vi na vida, da riqueza das vestes
e dos ornamentos, das tradições, mas também da desordem, do caos citadino, do rebuliço vital que testemunhei.
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Sinto saudade da total inversão
dos padrões de normalidade e quotidianismo do europeu comum.
Porém, acima de tudo, guardo neste templo de solidão amena que é a
memória, a imagem dos sorrisos
das pessoas que me acolheram,
conversaram comigo, pessoas que
nada têm a não ser apego à vida e
a consciência de serem pessoas.
A contradição maior é que, no
máximo da nossa intimidade, no
nosso conforto ocidental e absoluto em que presenteamos a vida
com desaforos e ofensas esquecemo-nos do principal.
Esqueçam as morais da história
dos livros, esqueçam os vossos cursos se os tiverem, esqueçam a televisão e o cinema, esqueçam os vossos empregos, esqueçam o bem e o
mal, esqueçam o próprio esquecimento. Fechem os olhos e imaginem o inimaginável – eis a Índia e
“O Portão da India”, Nova Delhi
a sua cultura.
O esplendor total e a maravilha caminham de mãos dados com a pobreza crua e
indescritível, mas todos, todos eles sorriem. Há que sobreviver, é demasiada gente,
demasiado espaço, mas os deuses sabem e por isso têm um desígnio para cada um. Eles
confiam nos deuses, mesmo que eles não existam. Não há tempo para folgas. Não há
tempo para haver tempo.
Não há espaço para ressentimentos para com o destino. É esta a grande lição.
Enquanto viajante sou um coleccionador de dúvidas, mas na Índia... todas as minhas
certezas se esfumaram... felizmente.
Perante 36 graus de calor, sem uma moeda no bolso, sem bolso porque estão nus,
sujos mediante o nosso conceito obsoleto de limpeza, sem trabalho, sem rumo (porque
não precisam de um), sem nada... mas com tudo: um corpo e um sorriso que desaguam
numa vontade inexorável de viver.
Quatro crianças ensinam-me, sem saberem, que o raio da vida é mesmo um milagre!
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Escócia e os homens de saias

Uma mesa cheia de feijões. O gesto de os juntar num único monte oposto ao gesto
de os separar um por um. Se por momentos convertermos os feijões em pessoas e a
mesa num qualquer espaço percebemos que dar vida a uma multidão é tarefa mais fácil
e desaforada que personalizar cada um dos seus erráticos elementos.
Ao primeiro gesto de reunião chamava Amadeo de Souza-Cardozo (o escultor de
poesias sólidas) de civilização cabendo ao segundo gesto a definição de cultura. Estando a minha pessoa (enquanto peregrino sem credo) positivamente condenada a este
limbo cruzado de culturas, civilizações, gentes e viagens – quer em trabalho, quer em
“cargas de trabalho” – deixo-vos, então, um cheirinho daquilo que me foi dado a
conhecer dessas terras altas que dão pelo nome de Escócia.
Pois bem, objectivo primeiro atravessar a fronteira inglesa que de tão cinzenta nem
deixa adivinhar as ovelhas-mil que lá longe pelas montanhas a fora mudam de sotaque
sem perder a essência de uma língua que lhes é semelhante.
Segundo objectivo, encontrar homens de saias qual caçador de E.T´s qual quê.
Terceiro e quarto objectivos, encontrar algum pedaço de planeta onde dormir, e por
fim, em respeito pela cultura alheia, provar, desaprovar ou repetir um ou dois tragos
do famoso “Scotch Whisky” tão natural quanto água aqui por estas bandas.
Encontrando-me na companhia de vários colegas de diferentes partes do mundo,
decidimos em jeito de globalização, traçar um plano mais ou menos como o tratado de
Lisboa mas sem inglês técnico à mistura, no qual constavam essencialmente duas leis;
sobreviver à destemida viagem e comer, em dois dias, as oitenta pernas de frango que
cozinháramos na noite anterior.
O caro leitor concordará comigo que quanto mais complicados são os planos maior
a probabilidade do desenlace não corresponder às expectativas, daí que optámos por
simplificar a coisa. Contudo, apesar de não termos nada de concreto em vista, o nosso
destino foi traçado a preceito.
A trinta milhas de Edimburgo a nossa esvoaçante Ford Transit decidiu aterrar sem
pedir permissão, pelo que pernoitámos numa pequena vila ali próxima não sem antes
caminharmos por uns quantos vales e estradas na companhia das ditas pernas de frango e de uns líquidos esquisitos que, segundo consta provêm das entranhas das uvas.
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Noite a fora, eis-nos em pleno coração da Escócia sem carro, sem luz, sem homens
de saias à vista, sem saias elas mesmas num raio de quilómetros. Enfim as únicas pernas que víamos eram mesmo as de frango. O cenário poderá à primeira vista, parecer
trágico, mas não. Montanhas, pequenas casas de pedra, exércitos de ovelhas e vacas, ou
seja, “queijo às pazadas”, pequenos teatros a cada esquina, museus de tudo o que é
“museável” como o vidro, o pão, a garrafa, o peixe, enfim um sem-número de propósitos, alguns deles despropositados, no sentido de angariar os olhares mais distraídos.
Tudo ali, gente afável a rodos, maldito sotaque que massacra o inglês de Inglaterra
e nos faz repetir a mesma pergunta até que a resposta seja clara o suficiente. Verdes e
mais verdes, tantos verdes diversos quanto sportinguistas ferrenhos a fazer contas de
cabeça. Castelos a perder de vista, riachos, riachinhos, riachões, um deles de tão simpatético naufragou-me a máquina fotográfica, impedindo-me de registar tão aparatosas vistas. Montes sucedem a montes enquanto os vales esperam a sua vez numa vasta
infinitude de paisagens. O sol vai espreitando como quem diz que está algures por
detrás daquela incessante cortina de cinzento-branco e a chuva-miudinha lá anda a biscatar na cabeça da malta, fazendo-se sentir suave e teimosa a cada meia-hora de tempo
terráqueo.
Um país outrora tão próspero, mesmo perante as investidas históricas da velha
coroa inglesa, viu no pós II Guerra Mundial a sua economia desabar como um castelo de cartas, embora a pouco e pouco tenha recuperado os seus níveis de confiança e
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apresente nos dias que correm um rosto social bastante desenvolto e com um certo ar
de exemplo europeu a seguir.
Nós por lá, enquanto se nos entranhavam tão belicosos recortes, tentávamos ao
mesmo tempo resolver o problema-motor que apoquentava o nosso meio de transporte. Coincidentemente, no nosso primeiro dia a Escócia derrotara a Ucrânia em jogo a
contar para o europeu de futebol, e a Inglaterra perdera frente à Rússia, pelo que o
clima era de felicidade dupla, ou não estivesse o ódio intemporal entre estas duas
nações presente a todo o instante.
A cada esquina um grupo diferente, o mesmo clima festivo e, para nós, o mesmo
problema: como regressar à terra de Shakespeare. Nada de incontornável. Após alguma insistência lá conseguimos desencantar um mecânico que, qual mago qual quê, voltou a dar vida à velha Ford Transit.
Um dia e meio passados, quarenta pernas de frango depois, eis-nos a chegar às terras altas (a parte norte da Escócia), onde me vejo assaltado pela sensação de que deixei
o céu a meus pés e comecei a deslocar-me do avesso, tal não era a inclinação que nos
testemunhava a passagem.
A vida corre calma e solene em solo escocês, se bem que possamos aplicar esta premissa a todo o Reino Unido, no topo da pirâmide vale a casinha das bonecas que cada
cidadão dispõe, rodeada de um tipo de relva matematicamente perfeita idealizada sob
o único propósito de ser mais bela, mais verde, e mais reluzente que a relva do vizinho
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do lado, de seguida a educação vitoriana, onde tudo o que não seja regra é excepção
desvairada.
Finalmente o modo incrivelmente estúpido – passe a expressão – que usam para
cozinhar o peixe que lhes vem do mar do Norte, “espetando” com o dito cujo num caldeirão de óleo, fritando-o e juntando-lhe batata frita, reconhecida enquanto tal somente porque também é amarela. Enfim, hábitos banais como os de qualquer nação.
Também nós portugueses temos os nossos, e não são poucos, mas é sempre bom
abrir mão de um pouco de organização em detrimento de um cheiro de liberdade.
Reza a anedota que os ingleses ao chegarem a África questionaram-se “mas que raio
faz esta gente descalça? Vamos mas é organizar isto à nossa maneira”, ao invés os portugueses perante o mesmo cenário concluíram “eles estão todos descalços, o melhor é
tirarmos os sapatos também”. Deveras elucidativo.
Uma série de milhas, montanhas e pernas de frango depois, encontrávamo-nos de
novo de regresso a Birmingham no coração inglês. Satisfeitos mas não exultados, contentes mas não radiantes, mais um destino, mais uma viagem, mais gente e mais conclusões, “até à próxima” pensei para comigo, não sem antes admitir que foi bom, mas
com certeza existirão melhores mares por desbravar.
Num mundo com tantos “ondes” onde ir, a quantos mais “ondes” formos, a menos
“ondes” teremos de nos desculpar por não ter lá ido, e maior, penso eu, a probabilidade não de sabermos quem somos pois isso é tarefa hercúlea e utópica, mas de saber425
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mos o que somos pelo simples e reflexo acto de olhar multidões tenham elas saias ou
calças, sejam elas pretas ou amarelas ou falem elas a nossa língua ou a língua dos deuses, pois o que vale, garanto-vos, não é aquilo que se vê mas sim o modo como se vê. O
segredo da experiência não vive no olho mas sim no olhar.
A Ford Transit, essa, lá regressou de proa em riste mais robusta que nunca e ao
mesmo tempo tão frágil quanto o pode ser a velhice daquilo que existe, independentemente da sua natureza.
Assim são as máquinas, as civilizações e as culturas. Nascem, crescem, desenvolvem-se e caiem aos poucos, dando o lugar a outras que, embora contenham o mesmo destino, serão sempre mais novas e por isso mais aptas, mais amadas e, consequentemente, mais fáceis de odiar. Os homens, esses marialvas, resistem sempre... até a resistência
ceder.
Ps: Um bom natal e não se esqueça de ser boa pessoa, é que nestas alturas dá sempre jeito. E, já agora, cuidado com o menu natalício, não vá a ASAE invadir-lhe a consoada e perguntar quem o autorizou a cozinhar o bacalhau na sua própria casa. A
inflação já atingiu a liberdade. Irra!
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Noruega
Branco escuro

Lá longe um ajuntamento de algodão. Algodões de todo o mundo reuniram-se à
minha volta. Não. Não é algodão. É talvez um concílio de noivas. Todas as noivas do
mundo amigaram-se ali ao fundo e aqui mesmo. Talvez procurem maridos ávidos de
famílias sonolentas (que não contem comigo). Malfadadas donzelas. Branco magnífico.
Paisagem caucasiana. Estalactites nervosas, estalagmites rasteiradoras.

Desta vez, neste viciante jogo de conversão de realidades terrenas, reboquei o meu
canastro português para esferas mais nórdicas, e consequentemente mais frias, mais
altas, mais sisudas, mais cabisbaixas, mais bem sucedidas, mais realizadas, mais organizadas, porém, menos felizes.
Sim, estou a falar das gentes norueguesas. Escandinavas, se quisermos. E em que
me baseio eu para considerar o nosso grau latino de felicidade superior? No barulho
das ruas, no olhar dos que me olham, nas roupas que carregam, nas cores das roupas
que as roupas carregam e, por fim, no preço dos bens. Sólidos e líquidos, claro está. Na
arquitectura, na lisonja excessiva, no “está tudo bem porque sou daqui” sem um sorriso natural, enfim no que vejo de ouvido e ouço de olhar.
Naturalmente, que um latino generaliza sempre, para nós ver um casal de namorados noruegueses sem dar um beijo durante meia hora, significa que todos os noruegueses são frios, que os noruegueses-homem não são românticos, e que – qual conclusão natural qual quê – nenhuma mulher norueguesa resistiria ao charme de um puro
latino, lusitano neste caso.
Nestas análises sulistas esquecemo-nos sempre que é complicado beijar uma mulher
norueguesa quando a maioria delas se apresenta com o dobro do nosso tamanho.
Assim, vingamo-nos e dizemos “ah elas são frias”. Pois, então os noruegueses são distantes, digo eu. Envergonhados, por assim dizer.
Ao som de uma corneta que entoa o “Sole mio” soprado por um velhote que bate
palmas a si próprio, limitam-se a olhar desconfiados, como se ele fosse maluco, o que
pode até ter um fundo de verdade, mas e então? “Sole mio” à cornetada não é para
todos.
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Desertos de gelo de onde emergem pinheiros, cuja cor natural se confunde com a
própria neve. Talvez nasçam já brancos, sussurro-me. De boleia em boleia, lá chego ao
meu destino onde no meio das montanhas me esperam dez graus negativos. De estômago a cantarolar uma música roufenha, collants pegadas ao pernil lá vou andando
no meio daquilo que para mim mais parece o festival das natas, ou um colóquio de
nuvens ou sei lá...a revolta do pó-de-talco?
Que raio, o criador esqueceu-se de meter alguma cor nisto. É lindo, é diferente, contudo, não deixa de ser somente branco. Eis-me na Noruega.
Berço dos Vikings (aqueles barbudos aventureiros ou bárbaros), actual país europeu
abastado graças ao petróleo local e ao investimento energético estrangeiro vive-se bem
por estas bandas, e sendo um país recente (independência em 1905) tem na sua história um vasto período sob domínio quer de dinamarqueses, suecos ou alemães (durante
a II guerra mundial).
Tudo funciona, transportes, reformas, velhice e juventude. Até irrita de tanta justiça aparente. Agricultura apenas 3% de todo o solo vigente, pecuária pouca (servem-se
do maior produtor de porcos do mundo, a vizinha Dinamarca), resta a abundante
madeira e água, água, água e mais água, e por consequência o que a água acarreta, isto
é, peixe, peixe e mais peixe.
Em plena conferência fui obrigado a questionar ao orador (que teimava em armarse aos cágados) o que faria a Noruega com tão pequena área agrícola – findo o petró428
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leo e dada a escassez futura de água doce – para manter o seu nível económico. Respondeu-me que farão um parque eólico ao longo de toda a costa de modo a garantir a
energia. Sabendo que para cada milhão de pessoas a média de ventoinhas gigantes
necessárias é de 22000, imaginem a enormidade de torres que cobrirá a costa. Não me
pareceu viável, a ele também não e ambos sorrimos.
Contudo, a organização abunda, e como não podia deixar de ser, emigrantes asiáticos (quer da Ásia branca, quer da mestiça) compõem as ruas com os seus pequenos
negócios e vestindo casacos dois tamanhos acima do ideal, onde bem acalcada cabia
mais uma pessoa.
Renunciando à União europeia, a Noruega pertence à Associação Europeia de livre
comércio (a par da Suíça, Liechtenstein e a Islândia) possuindo ainda um rei e um primeiro-ministro, ou seja, uma monarquia constitucional com parlamento à mistura,
mais ou menos como um crepe de chocolate com uns pikles por cima.
Na capital, Oslo, a beleza é directamente proporcional ao olhar, por exemplo para
um português aquilo que a maioria acha deslumbrante não o é – falo da zona costeira
da cidade – de portos bonitos estamos nós cheios, mas por exemplo uma singela rua
coberta de neve torna-se num suspiro imaginário tornado realidade.
Um país rico não é sinónimo de ter as melhores vistas, não é sinónimo de encanto,
não é a perfeição aplicada ao meio. Da pobreza também se avistam hinos ao deslumbro. A glória que se vê num carro de três rodas (sendo a quarta um cavalo) no Nepal
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não se absorve de três MacDonalds a operar em 100 metros quadrados em Oslo. O
progresso traz tantas coisas foleiras que se fossemos todos naturalmente abastados
haveríamos de escolher uma década e viver nela para sempre sem nos preocuparmos
com a evolução da estética, da mecânica e de tudo o mais que nos mete a carteira em
franja. Oslo é gira. Oslo não é linda.
De regresso às montanhas, optei pelo comboio embora esta fosse uma opção arriscada, tendo em conta que pagar 50 euros pelo bilhete não estava nos meus planos.
Socorri-me da táctica do sono. Ciente da educação e dos bons costumes escandinavos,
calculei por entre estatísticas de joelho a probabilidade do “pica-bilhetes” me acordar
sob pretexto de me picar o dito que, em abono da verdade, eu não possuía.
Sentei-me, fechei os olhos e mantive-me naquele estado em que o meu corpo garante que estou a dormir e o meu cérebro “portuquiavélico” prepara o discurso em caso
de um “pica-bilhetes” mal-educado me “acordar”. Três horas depois missão cumprida. Estatísticas correctas. Excessivamente bem-educados para interromper o “descanso do guerreiro-caloteiro”. O quê? 50 euros? São cinquenta dias de vida, bem comido
e bem bebido em cerca de 45 países por esse mundo a fora. Jamais os investiria em
comboios. Eu chamo-lhe sensatez, mas desconfio que não seja virtude.
Parti então, em direcção a Trondheim numa Mercedes de 1984, o mesmo será dizer
400 km de pura fantasia pelo meio de montanhas, riachos, gelo, árvores, encostas e
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muita algazarra mental. Chegado ali, fiquei surpreso. Trondheim é estranha. Canais
venezianos, becos afrancesados, um bairro alto a fazer ângulo recto com a baixa local,
ruas longas à moda de Bruxelas, bicicletas a vulso a fazer lembrar Amsterdão e um turbilhão de misturas arquitectónicas.
Foi-se a neve veio a chuva ao jeito do alívio que nos percorre quando choramos
lágrimas com razão e sem razão. Vistas imperdíveis de ilhas inspiradoras, senhoras de
porte, cabelos loiros, “rabos-tesoiros”, sorrisos camuflados de respeito desusado e
muita tranquilidade rarefeita e, porquanto, respirável. Trondheim é engraçada.
Sentam-se em redor da televisão e vibram. Não, não é um Benfica-Sporting na última jornada no apuramento do campeão, é somente meia dúzia de rapazes que
esquiam uns atrás dos outros e o primeiro a chegar ganha.
Fez-me uma certa confusão mas é este o sistema: cada país um desporto, cada país
um desgosto, cada país um modo diverso de dizer que não, cada país com diferentes
níveis de fingimento, cinismo, solidariedade e misticismo. Cada país com os seus prós
e os seus contras, os seus nós e as suas montras. Cada país os seus traumas, as suas glórias, as suas frustrações. Os seus amores e os seus ódios. As suas religiões e desejos.
Posto isto, pergunto-me se haverá diferença entre um país e um homem. A resposta flui: São um e o mesmo, sendo tantos em toda a parte. Visitar um país diverso é
como entrar em casa de alguém, olhar em volta, dizer olá, provar tudo o que está em
cima da mesa, agradecer, despedir-se e prometer voltar mesmo quando não faz parte
dos nossos planos fazê-lo.
Sai-se, fecha-se a porta e guarda-se memória. Chamamo-lhe experiência e continuamos a andar. Para onde? “Para o mundo” diria o poeta. E anda-se... e anda-se... e
anda-se...
Ps: De que serve ter as ferramentas se não se souber usá-las? Com tanto bacalhau
e nem uma só pessoa conhece o senhor Gomes de Sá.
Viva Portugal!
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País de Gales: 3 pontos
e dois paradoxos

“Isaías remaaaaata... por cima...três pontos para o País de Gales”. Quantas vezes
ouvimos ou dissemos esta expressão como gesto de desanuvio por um golo falhado ou
de elogio a um par de pés mais parecidos com um cepo? Num desvio comum, dei
comigo há dois meses atrás neste belo país.
A simplicidade em excesso é coisa aborrecida de descrever e talvez por isso não me
tenha dado ao trabalho de contar esta história.
Ora, como de costume, “frogonete” alinhavada com as respectivas pernas de frango, e as garrafitas de tintol eis-nos a caminho da ponta esquerda da Grã-Bretanha.
Cardiff a capital de Gales. Chegados e sem sítio onde ficar – não contando com o espaço disponível ao lado das fatais pernas de frango – eis que uma ideia luminosa se apossa da minha, já gasta, existência.
Paradoxo 1: Estacionei a “nave” no parque do “Hilton Hotel” – um dos mais caros
do mundo cujo sobrenome o associa aquele mostrengo das revistas cor-de-(p)rosa de
nome Paris Hilton (a náusea domina-me na pronúncia deste nome) – e questionei os
meus colegas “Sendo nós Instrutores de desenvolvimento em países de terceiro mundo,
haverá sítio melhor onde procurar poiso gratuito que num dos hotéis mais caros do
mundo?”.
Aristóteles, o pai da lógica, dir-me-ia que ou eu tinha problemas psicológicos, ou
que ele se teria esquecido de validar algum raciocínio dedutivo, pois o que eu acabara
de dizer, em boa verdade, não tinha qualquer sentido. Apoiado, por outro ilustre coruchense (a saber Pedro Bona) recém entrado na minha organização, lá convenci o resto
da marulha, pelo que encaminhámo-nos para a recepção. Uma vez chegados o discurso foi simples: “olá nós somos voluntários para África e precisamos de um local onde
passar a noite, obviamente não temos dinheiro mas temos bons princípios, assim sendo,
não duvidamos que um Hotel internacionalmente conhecido como o vosso tenha um
espaço inteiramente dedicado à caridade e à boa consciência que nos permita passar a
noite em géneros gratuitos...”.
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Trocado por miúdos é mais ou menos isto “escute lá ó vizinho tá um frio do caraças e vocês são podre de ricos, a gente não tem um tusto mas vimos a neta do seu patrão
(Paris Hilton) descascada na internet, e que tal arranjar prái um buraco onde a gente
possa passar pas brasas?”. Surpreso, o jovem de serviço foi chamar o gerente, enquanto que nós ficámos à conversa com o segurança, um gigante em tamanho e em simpatia.
Vindo o gerente, informou-nos da “indisponibilidade do espaço”, nada de problemático. Entre conversas e piadas o “bom gigante” ofereceu-nos a sua casa para pernoitar. O “problema” era que ele acabava o turno as 4 da manhã. Apressados lá lhe
explicámos que a hora não era problema, tendo em conta que éramos jovens, tínhamos sede e Cardiff parecia ser bem apetecível, nocturnamente falando, claro está. À
hora marcada lá estávamos e com um belo pequeno-almoço na manhã seguinte estava
o caso encerrado.
País de Gales, Com origens celtas e influências romanas lá está com o seu parlamento autónomo em relação à coroa britânica mas ainda assim, prestando vassalagem
e contas a esta. O nome “Wales”, conforme, é designado em todo o mundo, é uma
palavra de raiz germânica que significa “estrangeiro”.
Partilham da lei britânica bem como do inglês como língua oficial, mas no interior
a maioria fala galês, uma língua completamente diferente com influência germânica.
Girando de Cardiff, a Swansea passando por outras cidades e vilas, desfiando paisagens em castelos heróicos deslizámos junto à costa onde o recorte geográfico se acen433
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tua entre ondas e montes, torres e faróis, comida e bebida, cerca de setecentos quilómetros em jeitos e trejeitos de viajante. Pequeno-almoço típico: uma espécie de feijoada com batata frita e bacon, quase que ficávamos “comidos” para o resto do dia.
Tudo o resto muito inglês, demasiado inglês e não fosse o que estou prestes a contar, quase diria que nada de novo se passara.
Paradoxo 2: Enquanto as minhas pernas se animavam em coordenação pela
calçada a fora eis que me deparo com um
cartaz (que de resto vos deixo em foto): “A
linha bíblica” – com dois telefones desenhados – “Quem é Jesus? Ele vale a pena
ser procurado? Marque 01792280319 para
uma mensagem bíblica de três minutos”.
Pois é! A era da informação já inundou
a fé. Já me tinha deparado com recepções
e manuais de instrução em igrejas anglicanas, católicas e outras, bem como um monge indeciso entre um “Big Mac ou um
McChiken”, mas um cartaz para telefonar para a bíblia está para lá da minha singela
imaginação. Avalie por si mesmo, independentemente da fé que o convença. Ponto da
situação: estava em Gales à distância de um telefonema para com os escritos apostólicos. Não fosse o caso do meu saldo estar a zeros e ainda agora estaria ao telefone com
o Lucas ou o Mateus (não confundir com a dupla de cantores que animaram as festas
da Erra).
Enfim, dizia Braudillard que a pós-modernidade é a era da simulação e da encenação, e pelos vistos, bem analisadas as coisas, às vezes mais parece que a qualquer momento das nossas vidas alguém vai gritar “CORTA” e revelar-nos que afinal era tudo
a brincar e que não passa de ilusão.
Entretanto, cá nos vamos entretendo na primeira fila do espectáculo-mundo aplaudindo e mudando de canal consoante o espírito e a perdição ou, quem sabe, o espírito
da perdição?!! E anda-se, e anda-se... e anda-se...
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Suécia do Oriente

A barca não pára. As águas fluem. É tempo de atracar. A beleza sendo estranha e
fraccionária tem um denominador comum a toda a Escandinávia. “É bonito pois”,
diria a vã glória turística.
Passeio-me em Gotemburgo. Trabalho também, mas dá para conciliar. Foi-se a neve norueguesa venha o frio amarelo deste longo país. “Está a aquecer, está a aquecer”
digo de mim para mim em jeito de conformado a rapar de frio. Como começar sem
me repetir?
Bem, passemos às curiosidades. Em conversa com um professor sueco, ia eu na
minha argumentação convicta, discutindo a neutralidade de suecos e portugueses em
plena II Guerra Mundial, ao que eu afirmava que uma das consequências da dita era
o facto de Portugal ainda ter um número razoável de edifícios, ruas desgastadas e um
certo ar físico envelhecido pois ter-se-á preservado à destruição (e no pós-guerra reconstrução) das suas cidades principais como o foram Alemanha, França, Inglaterra,
Polónia e por aí fora.
Preparava-me eu para sustentar a minha tese de neutralidade positiva e negativa
quando o tal professor me respondeu “nós mantivemo-nos neutros mas renovámos
todo o país, daí que a neutralidade na guerra não é desculpa para falta de obras ao
longo do tempo”. Raio do sueco. Tive para lhe perguntar se ele queria um bocado de
sol, praia ou comida emprestada ou talvez mandar uma piada acerca da alta taxa de
suicídio dos suecos que não se ajusta à sua riqueza aparente, mas com um sorriso limitei-me a responder “sabe nós usamos a nossa preguiça em favor do património, é sempre bom ter recordações em cada esquina” ... afundava-me na minha própria justificação.
Mais cinco minutos e estava a defender as barracas do antigo casal ventoso. Adiante. Logicamente que há, por estas bandas, outro estilo da vida. Digamos que a coisa é
mais leve em proporção a uma carteira mais pesada.
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Nas montras de uma pastelaria mulheres de recorte fino sentam-se em almofadas
coladas ao vidro como que expondo a essência de se estar bem. Em frente, observador,
sinto-me à entrada de uma loja de felicidades, em que se entra com a predisposição
para ser feliz, se usufrui de tal sentimento se houver dinheiro para isso e consumida a
efeméride volta-se ao mundo cá fora que até pode ser cruel mas não para este tipo de
clientes.
A falsa estupidez que me acompanha neste tipo de juízos alimenta-me a imaginação. É mais fácil deduzir maldades que acrescentar virtudes, e o próprio vocabulário
flúi melhor em ordinarices que no elogio fácil. Sigo por entre pontes e telhados tingidos a verde baço “À la Viena D´Austria”, dividindo o espaço com transeuntes profissionais e uns quantos perdidos na civilização, gajas boas e distribuidores de jornais.
Avisto um ajuntamento de gente. Pouco loiros e com turbantes. Muçulmanos e
alguns olheiros de ocasião.

Acontecimento: Manifestação pró-Palestina exigindo boicote a Israel. Demoro um
minuto entre o que avisto e a decisão de me misturar.
Caneta e bloco em punho finjo-me jornalista e todos pousam quer para a fotografia quer para a caneta. Abeiro-me dos mais velhos e vou descendo na escala etária.
Homens e mulheres, jovens e menos jovens. Pausa. Alguns suecos com uma tarja.
Definição: o Partido Comunista Sueco está com eles. Não hesito em sorrir. Onde haja
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cheiro a confusão, embrulhada, bofetada e pontapé há sempre um comunista com o
walkie-talkie pronto a chamar o resto da malta. Está-lhes no sangue, não interessa
quem tem razão no conflito, desde que haja conflito podem contar, eles estarão lá.
Pergunto-lhes o que fazem ali, respondem-me que são contra a opressão e de seguida falam das 500.000 Krones anuais que pagam à causa.
Remisturo-me por quem realmente sente o conflito. Gente a Somália, Eritreia,
Líbano, Síria, Iraque, Irão... Palestina todos com uma característica comum: o islamismo. Alguns exaltados relatam a sua fuga da Palestina em 48, outros exigem a libertação de Gaza. “Enquanto o ocidente calar a Palestina e permitir as atrocidades israelitas o sangue continuará a ser derramado”; “alimentaram o monstro (Israel) agora não
o conseguem dominar” gritava Ali, “Eu estou oprimido e ainda por cima chamam-me
de terrorista?” dizia Younes.
Não interessa para o momento quem terá razão neste infindável banho de sangue
em Gaza, mas há que concordar que as Nações Unidas sendo exímias a condenar o
mal e aprovar o bem nada fazem de objectivo após os seus juízos e julgamentos absolutos e a atirar para o divino.
Estava na Suécia sentindo-me no Médio Oriente.
A globalização não é só o mercado avulso e liberal à esquina de cada país com o
mandatário-mor chinês à espreita na torre de vigia, é também a globalização dos pecados mais que a expiação dos mesmos. Pode-se ir onde quer que seja que um conflito
público e internacional superará quaisquer barreiras geográficas.
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Onde há gente há nacionalidade, há história, há memória, há acordo e desacordo,
há, naturalmente, passividade e vontade de mudança, daí que os problemas públicos
sejam sempre da ordem dos lugares privados sejam eles cá no fundo de nós, na Escandinávia, na ponta dos explosivos, no táxi ou no dorso de uma oração a um deus qualquer.
A Suécia é da família da Noruega, da estirpe da Finlândia e tem ares de Dinamarca,
e com a mesma máquina de silogismos se diz que Portugal é da família da Espanha, da
estirpe da França e com ares d´Itália. São todos especiais como outra coisa qualquer o
é quando por alguém é desejada.
De regresso à Noruega fica-me a saudade dos preços suecos, a paisagem limpa sem
o teimoso branco de neve, a imagem contrastante entre manifestantes de uma já velha
causa que fala de morte e do passado e outros tantos “aspirantes ao prazer contínuo”
cuja causa fala de vida e do futuro, entre uns e outros olho de lado e fujo, é que tanto
ódio enjoa e tanto prazer deprime.
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Operador de câmara

Aventura no Qatar
Troquei Portugal por um país bem longe… nove mil quilómetros de distância e
mundo de experiências à minha espera. Uma aposta no desconhecido que me levou ao
Médio Oriente.
Cheguei a 16 de Setembro, os ponteiros do relógio marcavam 06h00 e o termómetro, esse, era assustador… 32 graus... Nem queria acreditar! O nosso responsável dissenos, naquela altura, que dias antes o máximo tinha sido de 49 graus. Recordo-me de
ter pensado: “Vou fritar aqui a 9.000 km de distância”.
Outro pensamento interessante surgiu na viagem para o Qatar. Fiz escala em Londres e pela primeira vez vi uma mulher com burca (birka). A imagem suscitou-me
muita confusão, pois ver na televisão é uma coisa, ao vivo é outra… Aconselharam-me
logo a não olhar e a manter esta regra durante toda aestadia. Senti, naquele momento, que me preparava para enfrentar uma experiência muito enriquecedora em termos
profissionais e pessoais.
No Qatar, a cultura é bastante diferente da que pauta o nosso país. Quando cheguei, cumpria-se o segundo dia do Ramadão, o mês santo de maior simbolismo para
o Mundo Islâmico. Neste período, não é permitido comer, beber e fumar durante o
dia. Enquanto existir Sol, recita-se o Coran (Alcorão) em nome de Alá e de seu profeta Maomé. A primeira oração é logo às 4h30, entoa bem alto pelos altifalantes no cimo
das mesquitas. Durante o dia, há mais quatro orações: 7h30; 10h30; 13h30 e 16h30.
O sacrifício imposto deve ser respeitado e não se deve quebrar, pois podemos ser expulsos do país. Quem fumar e for apanhado pela polícia ou se for denunciado, pode pagar
multa de 2.500 euros. Aqui não se brinca mesmo!
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Outra regra fundamental: nunca olhar ou pelo menos evitar contacto com as
mulheres trajadas com burca. Quem não obedecer, pode ficar numa situação muito
difícil e nem mesmo a Al-Jazeera, a maior empresa de carisma mundial que funciona
como estatuto diplomático, poderia ajudar.
Aqui, os direitos das mulheres são totalmente distintos dos do mundo ocidental. No
hospital, não há enfermeiras nem médicas Qataris e são apenas as não islâmicas ou de
outras nacionalidades que prestam esses cuidados básicos, existindo salas exclusivas
para as mulheres. A mulher caminha sempre atrás do homem, nunca anda sozinha e
está proibida de pagar as compras para evitar o contacto com o homem que está no
balcão.
As diferenças não se cingem ao aspecto cultural. No dia-a-dia, notamos também
outros aspectos. Por exemplo, aqui a gasolina vale apenas 20 cêntimos e um carro topo
de gama, tipo Jaguar ou Hummer (o famoso jipe da tropa americana), pode custar aproximadamente 50 mil euros. Já por uma garrafa de litro de água cobram 1 euro
e por uma de vinho Mateus Rosé 35 euros…
O Qatar é um dos maiores exportadores de gás natural (não são permitidas fotografias ao complexo industrial) e esta é a sua maior riqueza. Os cidadãos não pagam
impostos! Tem cerca de 800 mil habitantes, sendo que 200 mil são Qataris e os restantes oriundos das Filipinas, Tailândia, Sri Lanka, Líbano, Iraque, Paquistão, Índia,
Egipto e alguns portugueses.
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Para contrariar o fluxo migratório, o governo do Emir oferece 300 mil euros a cada
família Qatari, é verdade, 60 mil contos! Quase todos eles não trabalham porque são
os donos/sócios de quase tudo! Por isso é que cá estou eu e os Indianos, que dentro da
sua pobreza (ganham cerca de 200 euros mensais), oferecem sempre um sorriso e uma
disponibilidade para aparecer na fotografia. Admiro esta gente, eles sabem quem é o
Luís Figo e o Cristiano Ronaldo. De Portugal têm uma grande estima. Já os árabes,
quando pergunto se sabem onde fica Portugal, a melhor resposta foi “perto da Eslováquia”, a pior foi “é o país que faz fronteira com o México”…
Um dos momentos mais curiosos que já vivi aqui: soube que os Estados Unidos têm
aqui uma base militar e, por engano, dispararam um míssil que caiu a cerca de 30 km
da capital Doha. Se o engano fosse para o país vizinho, que fica a 300 km, como o Irão,
nem sei o que aconteceria.
Noutro dia, aquando dos atentados no Paquistão e de toda a sua instabilidade
governamental, todas as telecomunicações no Qatar eram nulas. No dia em que o presidente russo Vladimir Putin foi ao Irão, ou seja aqui ao país vizinho, estava todo o exército de prevenção. Era uma coisa muito real e são estas coisas que me fazem lembrar
que estou apenas num pequeno país em pleno Médio Oriente, com fronteiras com a
Arábia Saudita, Irão e Emirados Árabes Unidos.
Vim trabalhar para a Al-jazeera Sport Channel, através de uma produtora de televisão espanhola com sede em Lisboa. Integro uma equipa de 15 operadores de imagem e fazemos a cobertura televisiva de jogos de futebol (selecção nacional do Qatar e
do Iraque) e de outros eventos de interesse internacional, como o Campeonato do
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Mundo de Super Bikes (circuito de Doha), o Mundial de Powerboat (a F1 de barcos a
motor), a cerimónia de candidatura de Doha aos Jogos Olímpicos 2016 e ainda cimeiras internacionais sobre conflitos, petróleo, gás natural, etc.
Estas foram apenas algumas “estórias” que partilho com vocês. Muitas mais irão
surgir e certamente irei contar-vos.
Grande abraço amigo e é bom haver pessoas como tu a inovarem e a acreditar no
valor da nossa terra. Continua assim e vai dando notícias com “O Jornal de Coruche”.
Abraço do António Mira.
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