


 
 
 
 
 
"TOUT S'ANEANTI, TOUT PASSE.  
IL N'Y A QUE LE MONDE QUI RESTE. 
IL N'Y A QUE LE TEMPS QUI DURE". 

DIDEROT 
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25 DE ABRIL — EPISÓDIO DO PROJECTO GLOBAL 

NOTA PREVIA DE ESCLARECIMENTO 

Há muitos anos afastado da vida política por imperativo de 

dignidade pessoal e convicções incompatíveis com a situação política 

resultante do Pacto MFA-Partidos que, como se sabe, embora não se 

diga, inviabilizou a instauração de um sistema democrático em 

Portugal, só a indignação resultante da sistemática desinformação 

levada a cabo pela classe política e seus acólitos da informação 

social, me levou a pegar novamente na pena para pôr alguns pontos 

em alguns is que deles necessitam. 
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Não me move, naturalmente, qualquer propósito de dialogar com 

os responsáveis pela situação criada, mas apenas o de deixar o meu 

depoimento para aqueles que, embora em dia ainda distante, serão 

chamados a estudar este período da vida nacional e por outro lado 

alertar ainda a juventude, vítima de sistemática manipulação, para a 

necessidade de procurar na verdade dos factos as realidades que 

lhe têm sido encobertas. 

Não faltam, naturalmente, depoimentos de personalidades 

autênticas sobre o que aconteceu antes e depois do PREC, mas 

infelizmente estão dispersos em livros, artigos de jornais e revistas 

nem sempre acessíveis à juventude, em fontes de informação que 

por não terem o apoio, antes a hostilidade oficial, não podem ter 

senão escassa expansão. 

Daí o facto de ter-mos aproveitado a oportunidade para dar ao 

hipotético leitor conhecimento de alguns documentos que reputamos 

mais importantes, embora usando e abusando de citações e 

transcrições, quer de legislação vária, quer de outros elementos, 

nem sempre fáceis de obter, como o relato de algumas das 

violências praticadas durante o PREC, compiladas na publicação 

oficial que ficou conhecida pela designação de Relatório das 

Sevícias. 
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A dificuldade que eu próprio tive em conseguir um exemplar, 

convenceu-me a transcrever as conclusões a que chegaram os 

relatores. 

Espero que esta pequena amostra desperte a curiosidade 

daqueles hipotéticos leitores que ainda estejam convencidos de que 

os pseudo-revolucionários eram democratas, e os leve a 

esclarecerem-se, lendo aquele relatório oficial da primeira à última 

página. 

Penso que chegarão à mesma conclusão que eu cheguei no final 

da leitura daquele rol de violências e canalhices, a de que andámos 

enganados durante dezenas de anos, nós e tantos estrangeiros que 

nos visitavam e nos elogiavam, como pessoas e como País. 

Infelizmente este, o País do 25 de Abril traído, como vamos ver, é 

o País real, aquele que temos na nossa época e que tantos 

certamente julgavam enterrado com a 1ã República. 

Ela, porém, voltou, confiante na falta de memória do Povo, a 

cometer os mesmos erros e a seguir idênticas fantasias. 

Eu sei que está longe, para muitos portugueses, o 25 de Abril, 

mas sei também que para muitos outros está dolorosamente perto. 

Diariamente, ao longo de todos estes anos, temos assistido, já 

sem surpresas, à sistemática deturpação dos acontecimentos que 

então   tiveram   lugar,   visando,   naturalmente   o   

propósito   de 
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esconder, especialmente à juventude, a verdade do que se passou. 

É certo que, aqui e ali, algumas vozes isoladas têm procurado 

esclarecê-la, sem grande êxito, tão eficaz tem sido a política de 

silêncio que os interessados têm conseguido impor sobre o que 

importa saber acerca desse período de mentiras que foi o falso 25 

de Abril, isto é, o que começa com a decisão de dar início à 

descolonização, em que o Programa do MFA, que garantia o 

cumprimento das resoluções da ONU, é posto de lado e substituído 

por um outro há muito elaborado que aguardava apenas o momento 

oportuno para ser posto em prática. 

A grande arma que a desinformação tem amplamente utilizado 

assenta fundamentalmente na confusão que tem conseguido 

estabelecer entre estes dois momentos, entre o que há de válido no 

primeiro e o que há de condenável no segundo, no fundo, entre a 

liberdade desejada e a liberdade traída. 

Como o leitor terá ocasião de verificar, estava implícito na 

legislação elaborada pelo MFA, o propósito claro de dar 

cumprimento à resolução da ONU sobre a descolonização, uma vez 

que os governos anteriores se tinham sistematicamente recusado, 

quer a cumprir aquela resolução da ONU, quer a realizar a 

integração — sempre proclamada, mas nunca cumprida — que era 
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também uma fórmula de descolonização aceite pela comunidade 

internacional através da ONU. 

Os militares que tão generosamente tinham vindo a cumprir com 

o seu dever no Ultramar, entenderam e bem, que só era possível 

sair com dignidade do impasse a que levara uma política errada, 

aceitando a realização de um referendo em que as populações do 

Ultramar manifestassem a sua vontade, de ficar ou de sair da 

comunidade nacional. 

Os militares sabiam de ciência certa que esta era a vontade de 

metropolitanos e ultramarinos e sabiam também que era convicção 

generalizada a de que as populações se manifestariam no sentido 

de continuarem a fazer parte da Nação Portuguesa, tão profundas 

as raízes e tão fortes os laços que a todos unia na realidade de uma 

Pátria Comum1. 

Neste sentido se manifestaram, aliás muito dos responsáveis 

participantes nos acontecimentos, como os generais António de 

Spínola, Costa Gomes e Dr. Almeida Santos, etc, embora alguns 

deles o fizessem apenas por motivos de ordem táctica, como 

veremos no decorrer deste comentário. 

Foi, aliás, esta convicção generalizada que levou certos 

políticos, naturalmente comprometidos com altos interesses 

internacionais, ligados ao projecto do Governo Mundial, interesses 

1 Veja anexo número 1. 
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estranhos aos nacionais, tanto do lado das esquerdas, como da 

aliada americana nos negócios, a trair os militares para que o 

referendo não se realizasse2. 

Tanto do lado americano, como do russo, a revolução tinha sido 

promovida e apoiada para desmembrar a Nação Portuguesa, não, 

naturalmente, para consolidar a sua unidade. Para atingir aquele 

objectivo era necessário trair os militares do MFA, impedi-los de 

cumprirem o compromisso que tinham assumido solenemente com 

os seus camaradas e compatriotas. 

Naturalmente que nesta manobra tiveram a conivência de alguns 

militares duplamente infiéis — aos seus camaradas e à sua Pátria 

— pois sem ela não teriam podido levar a sua avante, nem 

convencer a opinião pública de que a responsabilidade era, não 

deles, mas da revolução, como lhe chamavam e continuam a 

chamar com uma escandalosa impunidade. 

É evidente que a mudança de regime se podia ter feito 

pacificamente, bastando, para tal que se tivessem cumprido as 

resoluções da ONU e o programa do MFA. A responsabilidade está 

portanto não na falsa revolução, mas naqueles que impediram a 

realização do programa do MFA. 

2 Não são difíceis de descobrir... onde estão os interesses do poder 
financeiro aí estão eles, formando um bem vestido e bem comportado 
grupo elitista. 
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Importa, na verdade, na averiguação objectiva do que se 

passou, esclarecer que uma coisa foi a acção levada a cabo pelos 

militares de Abril para acelerar a passagem do regime de transição 

em que se vivia na altura, o regime de Marcelo Caetano, para a 

democracia, outra coisa a mudança de rumo que os políticos 

comprometidos com interesses estranhos aos nacionais e alguns 

militares, imprimiram àquela acção para impedirem que se 

concretizasse o referendo e com ele todas as outras garantias, 

claramente expressas na legislação e claramente não cumpridas, 

pelos motivos que apontámos e não, como querem fazer crer os 

responsáveis, por culpa da revolução. 

Com habilidades destas e um público com bom estômago, tem 

sido possível manter e alimentar a convicção de muitos, de que a 

culpa de todas as desgraças nacionais se deve à feroz ditadura 

fascista de que o 25 de Abril veio libertar os oprimidos portugueses, 

quando a verdade é que foi, como veremos, uma resolução do 

Conselho de Estado que abriu caminho às desgraças que todos 

conhecem, desde a entrega do Ultramar às delícias do então 

paraíso soviético e dos interesses nacionais às exigências do 

projecto irrealista do Governo Mundial — a grande utopia do nosso 

tempo. 
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Portugal já atravessou ao longo da sua História períodos 

certamente bem mais difíceis do que aquele que vive neste 

momento. 

O que importa, porém, é não nos deixar-mos dominar pelo que 

ele comporta de negativo e indesejável na História Nacional. 

Não percamos, porém, a Esperança, pois não hão-de ser meia 

dúzia de inconscientes e de ingénuos úteis que hão-de pôr fim à 

nossa História. 

A juventude, uma vez esclarecida, isto é, liberta da manipulação 

a que tem sido sujeita, se encarregará de traçar os caminhos do 

futuro, de recuperar a soberania perdida, hoje reduzida apenas ao 

que não tem significado para o avanço do Projecto Global. 

Este comentário quer ser, apenas, uma modesta contribuição 

para este esclarecimento. Nada mais. E o que mais importa nele, é, 

a nosso ver, chamar a atenção da juventude para o fenómeno, de 

que não só Portugal está a ser vítima, representado pela existência 

desse projecto utópico do Governo Mundial. 

Embora sendo ainda apenas um projecto, os seus promotores, 

como veremos, detém já um Poder que lhes permite reduzir a 

soberania de numerosos Estados em todo o mundo, apenas àquilo 

que não contraria o seu projecto, actuando através da arma mais 

poderosa, a financeira. 
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Naturalmente que um tal projecto só poderá ser contrariado e 

vencido quando os cidadãos se aperceberem de que esse Poder 

existe e pretende impor-lhes um sistema em que, como em todos os 

sistemas socialistas, os seus dirigentes têm a pretensão de que 

sabem melhor do que os próprios, o que os faz felizes. 

O 25 de Abril não poderá ser verdadeiramente compreendido 

senão através das exigências daquele projecto. 

No fundo, não passou de um pequeno episódio num percurso 

que se pretende que conduza à formação de um Governo Mundial, 

que já tem no seu activo um número elevado de vitórias e de 

vítimas. 

Como todas as utopias, o seu percurso ficará assinalado com 

um rasto de ruínas e de lágrimas até que os cidadãos se decidam a 

pôr-lhe um ponto final. 

Quem sabe se o seu fim não será idêntico ao da passagem do 

Poder das mãos da aristocracia de sangue para as da burguesia, 

com a Revolução Francesa e das mãos desta, por incapacidade de 

o deterem nas suas mãos, para as da aristocracia do dinheiro. 

A burguesia, ao entregar o Poder de que se apossara, ao voto 

anónimo das massas, criara um vazio de Poder que veio a ser 

ocupado pela aristocracia do dinheiro. 

Caberia agora à comunidade arrancá-lo das mãos da aristocracia 

do dinheiro para o utilizar apenas para o seu próprio bem. 
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Uma coisa, porém, é certa: uma situação em que um Poder 

como aquele de que actualmente dispõe a moderna aristocracia do 

dinheiro, sem qualquer fiscalização efectiva dos cidadãos, sem 

mesmo ser do seu conhecimento uma tal realidade e muito menos a 

utilização que dele fazem para dominar os governos e as 

consciências desprevenidas dos cidadãos, não pode durar senão 

enquanto esta ignorância se mantiver. 

A dificuldade está, porém, em que esta ignorância é fruto desse 

mesmo Poder, por este cuidadosamente alimentada e defendida. 

Sendo, no entanto, limitado, como tudo neste mundo, embora 

imenso, é sempre possível lutar contra ele aproveitando a margem 

de manobra que a sua limitação comporta. 

Na América do Norte têm sido numerosos os cidadãos que se 

têm dedicado com notável persistência a denunciar a existência, 

objectivos e manobras deste Poder, tanto no domínio da política 

interna como no da externa. 

É certo que estes autores têm sido ajudados na sua luta contra 

este Poder pelo facto de a população americana ser muito sensível 

à existência de qualquer Poder que não seja efectivamente 

fiscalizado pelos cidadãos. 

Saídos da Inglaterra como vítimas de um Poder político que 

consideravam arbitrário, contra o qual lutaram sem tréguas, 

procuraram, uma vez instalados na América do Norte, organizar- 
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-se social e politicamente de maneira a evitar a existência de 

qualquer forma de Poder não fiscalizado3. 

Até certo momento da sua evolução social e política o sistema 

implantado resultou, mas com o aumento da população, o 

crescimento económico e a diversificação social, para o que muito 

contribuiu a emigração, o sistema foi ultrapassado, abrindo-se 

caminho ao aparecimento de poderes, os chamados grupos de 

pressão, que escapam inteiramente a qualquer tipo de fiscalização 

dos cidadãos. Segundo Von Mises: "Um grupo de pressão é um 

grupo de pessoas desejosas de obter um privilégio à custa do 

restante da nação. Esse privilégio pode consistir numa tarifa sobre 

importações competitivas, pode consistir em leis que impeçam a 

concorrência de outros. Seja como for, confere aos membros de um 

grupo uma posição especial. Dá-lhes algo que é negado, ou deve 

ser negado — segundo os desígnios do grupo de pressão — a 

outros grupos. 

Nos Estados Unidos, o sistema bipartidário dos velhos tempos 

aparentemente ainda se conserva. Mas isso é apenas uma 

camuflagem da situação real. Na verdade, a vida política desse país 

— bem como a de todos os demais — é determinada pela luta e 

pelas aspirações de grupos de pressão. 

3 Alexis de Tocqueville, A Democracia na América, Ed. Estúdios Cor, 1972, 
pp.23-101. 
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Nos Estados Unidos, continuam a existir um Partido Republicano 

e o Partido Democrata, mas cada um deles abriga representantes 

dos mesmos grupos de pressão. Estes representantes estão mais 

interessados em cooperar com outros representantes do mesmo 

grupo, mesmo que sejam filiados ao partido adversário, que com os 

esforços dos próprios companheiros de partido. 

Assim, por exemplo, se conversarmos nos Estados Unidos com 

pessoas que efetivamente conheçam as atividades do Congresso, 

elas nos dirão: Tal político, tal membro do Congresso representa os 

interesses dos grupos ligados à prata. Ou dirão que tal outro político 

representa os plantadores de trigo. 

Como é óbvio, cada um desses grupos de pressão constitui, 

necessariamente, uma minoria. Num sistema baseado na divisão do 

trabalho, todo grupo especial que almeja privilégios não pode deixar 

de ser uma minoria. E as minorias não têm qualquer possibilidade 

de êxito, senão pela colaboração com outras minorias congéneres, 

ou seja, com outros grupos de pressão semelhantes. Nas 

assembleias legislativas, procura-se compor uma coalização entre 

vários grupos de pressão, de tal modo que possam vir a se 

converter em maioria. Mas, passado algum tempo, essa coalização 

pode se  desintegrar,   uma  vez que  há  questões  que  tornam 
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impossível o acordo entre vários grupos. Novas coalizações, então, 

se formam'4. 

O grupo liderado pela aristocracia do dinheiro é, sem dúvida um 

grupo de pressão, certamente o mais influente e poderoso, como 

veremos. 

Na América do Norte a denúncia da existência deste poder foi 

feita por um historiador, Professor Carrol Quigley, antigo Professor 

de Havard e durante dezenas de anos, até à sua morte, em 1971, 

Professor da Universidade de Georgetown, autor, entre muitas 

outras obras, de uma em que denuncia aquele poder, os seus 

métodos e os seus objectivos, obra intitulada Tragedy and Hope, 

que vamos ter ocasião de citar numerosas vezes. 

Uma outra obra também notável e que teve enorme repercussão 

na opinião pública americana, é a de W. Cleon Skousen, intitulada 

The Naked Capitalism, que citaremos também com frequência. 

Não surpreende que as denúnicas feitas por estes e outros 

autores da existência de um tal poder encontre uma fácil 

receptividade por parte dos leitores americanos, ao contrário do que 

acontece entre os europeus. 

Na Europa, a generalidade dos cidadãos tem uma grande 

relutância   em   acreditar   na   existência   de   poderes   ocultos, 

4 Ludwing Von Mises, As seis lições, 3- edição, Ed. Instituto Liberal, Rio de 
Janeiro, 1979, pp.89-90. 

23 



25 DE ABRIL — EPISÓDIO DO PROJECTO GLOBAL 

considerando que se trata de fantasias e não de realidades, o que 

os leva, naturalmente, a uma atitude de generalizada indiferença. 

É certo que, contrariamente ao que acontece com o povo 

americano, a tradição herdada é de um sistema caracterizado pela 

concentração do poder político e administrativo num número 

reduzido de cidadãos, numa estrutura hierarquizada. Deste facto 

resulta uma insuficiente fiscalização pelos cidadãos dos actos 

praticados pelos detentores do Poder. 

Naturalmente que também entre os europeus a arbitrariedade é 

por todos repudiada, mas os que são investidos no Poder não têm 

as mesmas limitações na sua utilização que têm os políticos 

americanos. 

Daí que entre os europeus as obras publicadas, aliás em 

reduzido número, sobre este tema, não despertem o interesse 

público, encontrando as maiores dificuldades para a sua difusão. 

Boicotadas pelas livrarias, desconhecidas da comunicação social, 

escrita e falada, acabam por chegar apenas a um escasso público 

incapaz, pelo seu reduzido número, de causar problemas aos 

detentores daquele Poder. 

Numerosos acontecimentos de que o público mundial tem tido 

conhecimento não podem ser, porém, compreendidos sem se 

entrar em conta com a existência daquele Poder pois é ele que 

define os objectivos e a interpretação que a opinião pública lhes 
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deve dar através das notícias que lhes chegam difundidas pelas 

suas agências noticiosas e pelos principais órgãos de informação 

que lhe pertencem. 

Teremos ocasião de nos referir a alguns destes acontecimentos 

e à interpretação generalizada que lhes deu a opinião pública 

manipulada de acordo com os interesses daquele Poder pela 

comunicação social, comentaristas políticos ao seu serviço, livros e 

publicações várias que pela sua variedade e dimensões abafam, 

sem dificuldade, uma ou outra voz desinteressada que os denúncia. 

A um tal Poder não é difícil mobilizar inteligências e vontades, 

numa palavra, comprar consciências para defender e servir os seus 

objectivos. 

Um desses acontecimentos a que vamos dar um relevo 

particular por se tratar, apenas, de um facto que nos diz respeito, a 

nós portugueses, foi o 25 de Abril, que embora não passando no 

plano da política internacional de um modesto episódio, pode, 

porém, servir para ajudar o hipotético leitor a suspeitar da sua 

existência e compreender os objectivos e os métodos utilizados por 

aquele Poder na sua caminhada para o Governo Mundial. 

Dedicando-me, há muitos anos, ao estudo deste problemas 

entendi que chegou o momento de dar conhecimento público das 

conclusões a que cheguei neste domínio. 
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Na luta que travei na defesa da unidade Nacional a partir do 

momento em que tomei contacto com certas realidades 

directamente ligadas com o Curso de Sociologia Africana da Escola 

de Altos Estudos da Sorbonne, que tirei em Paris, fui naturalmente 

levado a averiguar o que se passava com as nossos territórios 

ultramarinos. 

Tendo sido convidado pelo Professor Georges Balandier, no final 

do curso, a fazer parte de uma Missão de Estudo da Escola de Altos 

Estudos da Sorbonne, à Costa do Marfim, juntamente com os seus 

assistentes, Prof. Maillassoux e Madame Quiva, tive a oportunidade 

de me informar e de consultar documentos oficiais que me 

esclareceram sobre os problemas que então a França tinha em 

relação aos seus territórios africanos. 

Desde logo me apercebi de que a generalidade dos meus 

compatriotas estava ignorante das mais gritantes realidades em 

relação ao nosso problema ultramarino. 

Tomei então a decisão de, uma vez regressado a Coimbra, me 

dedicar ao seu estudo. Foi a partir dele, ao estudar o fenómeno da 

descolonização, empenhadamente assumido pela América do Norte 

e pela Rússia Soviética, que a curiosidade me levou a suspeitar da 

existência de uma força oculta5 que comandaria todo o processo em 

5 O Inteligence Digest, A review of World Affairs, Issue privately, from 
Cirencerter, Gloucestershire, England, publicação inglesa que só se pode 
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curso, pois que aquilo a que chamavam descolonização me parecia 

ser simplesmente o abandono, por parte dos países mais 

desenvolvidos, dos deveres de solidariedade humana para com 

povos económica e tecnicamente atrasados, precisamente no 

momento da sua evolução em que essa solidariedade era mais 

necessária. 

A nossa luta, a dos defensores da integração, era, aos olhos da 

nossa consciência o cumprimento de um dever de solidariedade 

para com os povos que durante quinhentos anos faziam a 

caminhada da vida ao nosso lado. 

As grandes nações mostravam assim, de maneira encoberta e 

cínica que não estavam dispostas a arcar com as responsabilidades 

materiais e humanas que tinham assumido em épocas anteriores, 

dispondo-se claramente a desligarem-se dessas responsabilidades 

e a aproveitar a ocasião para se lançarem na exploração, sem 

eufemismos, desses povos, em nome, imagine-se, da sua 

dignidade, do seu direito a disporem do seu destino. 

Recusei-me, naturalmente, a acreditar que o motor de tão 

graves decisões se encontrasse naqueles propósitos e daí o ter 

procurado, por outros caminhos, chegar à explicação de tal 

realidade, a algo cuidadosamente escondido da chamada 

___________________ 

adquirir por subscrição, chamava-lhe, há cerca de quarenta anos "a força 
X". 
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consciência pública que, com certeza, daria luz a tão escura 

realidade. 

Foi, na verdade, suficiente para me levar a esta conclusão a 

verificação de que os grandes promotores da dignidade de certos 

povos por eles escolhidos, não aplicarem em territórios que tinham 

na sua dependência, a mesma receita que com tanto empenho e 

despesa preconizavam para outros com responsabilidades 

exteriores aos seus próprios territórios. Havia, com toda a evidência, 

dois pesos e duas medidas. 

Porquê? 

Penso que o leitor, se ler este trabalho até ao fim estará em 

condições de poder responder a esta pergunta. 

Tentei, quanto ao nosso problema ultramarino, influenciar os 

centros de decisão, tendo para tal escrito numerosos artigos, 

opúsculos e livros, mas, infelizmente, nem os meus esforços nem 

os dos amigos que se dedicaram à mesma tarefa, escrevendo e 

agindo para que se adoptasse uma solução humana para o 

problema do Ultramar, nada conseguiram contra a indiferença das 

massas e esse escudo protector de egoísmos utilizado por muitos, 

especialmente pelos intelectuais da nossa praça, de que nada se 

podia fazer contra os ventos da história, fingindo desconhecer que 

são eles e outros da mesma estirpe, que os sopram. 
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No fundo como penso poder provar ao leitor, muitos foram sem o 

suspeitarem simples instrumentos desse Poder oculto, a par de 

alguns outros que sempre agiram, conscientemente, ao seu serviço. 

Vejamos, então, como surgiu e cresceu o projecto do Governo 

Mundial, pois que só através dele, segundo creio, se podem 

esclarecer alguns dos mistérios que têm rodeado a evolução política 

nacional e internacional dos nossos dias. 
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COMO NASCEU O PROJECTO GLOBAL 

O leitor, certamente, nunca ouviu falar de John Ruskin, mas, 

como verá, importa muito que lho apresente e lhe dê uma ideia do 

ambiente em que viveu e das ideias que defendeu como Professor 

de fine arts na Universidade de Oxford. Nas suas ideias, no seu 

ensinamento, no seu entusiasmo, está a semente do Projecto 

Global. Daí a importância de o conhecermos. 

Teremos naturalmente que nos deslocar à Inglaterra do seu 

tempo, a segunda metade do séc.XIX, em pleno reinado da Rainha 

Vitória. 
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John Ruskin nasceu em Londres, em 1819, no nono ano do 

reinado daquela soberana, filho único de um rico comerciante de 

vinhos. 

Nesta época, em Inglaterra, só a classe aristocrática fazia vida 

social. O casal Ruskin, como todos os da sua classe, vivia em 

quase isolamento. 

O senhor Ruskin devotava todo o seu tempo ao trabalho, tendo 

o hábito de visitar os seus clientes, na Inglaterra a na Escócia, duas 

vezes por ano, segundo nos conta o seu biógrafo Kenneth Clark. 

Acompanhado da mulher, aliás sua prima, e de seu filho único, em 

carruagem própria, percorreu uma grande parte do país. O seu 

gosto pelas viagens levou-o, igualmente, mais tarde, todos os anos, 

ao estrangeiro, acompanhado pela família. 

O seu filho John teve, desta maneira, oportunidade não só de 

entrar em contacto com as realidades do seu país, como compará-

las com as dos países que regularmente visitou ao longo de muitos 

anos. 

Desde muito novo revelou acentuada vocação para a poesia e 

para a arte, desenhando e interessando-se por tudo o que se ligava 

com a vida artística. Sua mãe, crente fervorosa, não só encorajou 

esta tendência, como lhe deu uma formação religiosa e moral que o 

marcou para toda a vida. Mais tarde os seus numerosos trabalhos 
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sobre arte, alguns extremamente polémicos, deram-lhe uma grande 

reputação, sendo ainda hoje frequentemente citados. 

Os seus pais não permitiram que frequentasse a escola pública, 

preferindo inscrevê-lo no King's College, em Londres e dada a sua 

queda para o desenho proporcionaram-lhe lições de pintura com o 

então famoso aguarelista Copley Fielding6. 

John Ruskin afastava-se assim, definitivamente, do mundo dos 

negócios de seu pai, dedicando-se inteiramente ao estudo e à 

reflexão. Esta propensão intelectual levou-o a dedicar-se ao estudo 

da arte, da literatura, da arquitectura, das matemáticas, do latim e 

do grego na Universidade de Oxford. 

Uma vez graduado e para completar a sua formação, viajou 

largamente até que, em 1859, tendo sido criada na Universidade 

Oxford a cadeira de fine arts, graças a um legado do magnate 

Slade, John Ruskin foi convidado a assumir a sua regência7. 

Tinha, então, 51 anos de idade. Para o seu biógrafo, a arte tinha 

então para ele um interesse muito limitado. Há muito que as suas 

preocupações intelectuais se dirigiam para o estudo e a reflexão da 

vida do seu tempo, especialmente para os aspectos de ordem moral 

e social directamente relacionados com a Revolução Industrial. 

6 Kenneth Clark - Ruskin Today - Halt, Reinrhart and Winston — New 
York, 1964, p.4. 
7 Carrol Quigley, Tragedy and Hope, The Mc. Millan Company, N. York, 
1966, p.130. 
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A sua infância e juventude tinham decorrido no período 

victoriano — o Early Victorian Period— em que se afirma o triunfo 

das técnicas e das indústrias geradoras de um progresso material 

acelerado. 

Foi um período de grandezas e misérias inesperadas. 

A base da economia, até aí fundamentalmente rural, ia ser 

profundamente abalada, obrigando a contínuos ajustamentos a 

todos níveis da vida comunitária, desde a produção de bens e 

serviços até às mudanças de mentalidades, sem esquecer as 

angústias e as misérias que sempre acompanham estas alterações 

e que são o preço de todos os progressos. 

No início do século a Grã-Bretanha (Inglaterra e Escócia) tinha 

cerca de 9 milhões de habitantes. Em 1837 passou para 17 milhões 

e o censo de 1851 apurou 21 milhões. Em pouco mais de 50 anos, 

a população sofrera um aumento de 12 milhões. 

Não surpreende que o problema das bocas a alimentar e dos 

alojamentos a criar que implicam, para se lhes dar satisfação, a 

existência de estruturas impossíveis de criar em tão curto espaço de 

tempo, se apresentasse aos olhos dos responsáveis como uma 

tarefa ciclópica. 

Como escreveu Fernand Baudhuin, professor da Universidade 

de Lovaina, "... existem lendas, que seria bom que 

desaparecessem.   Lendas  como,  por exemplo,  a  da  ideia  de 
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romance de cordel que se faz sobre os primeiros tempos do 

capitalismo e da industrialização. Aceita-se, geralmente, que estes 

foram a origem e a causa duma diminuição do nível de vida dos 

trabalhadores. 

Ainda em 1951, Bertrand Russel escrevia isso mesmo no seu 

livro The impact of science on society: 'A Revolução Industrial 

causou uma indiscritível miséria, tanto em Inglaterra como nos 

Estados Unidos'. 

Ora, os factos, contradizem claramente essa teoria, como 

demonstrou em volume publicado F. A. Hayek, professor da ' 

Universidade de Chicago, com a colaboração de alguns técnicos e 

historiadores, como o Prof. T. S. Ashton, da Universidade de Londres 

(Capitalism and the historian, edited by F. A. Hayek, edição da 

Universidade de Chicago 1954). Particularmente, Ashton demonstrou 

com números, que os salários reais tinham aumentado 

consideravelmente durante esse período e mais precisamente entre 

1791, 1821 e 1831 *. 

Esquecem-se com demasiada frequência muitos críticos desta 

época que os capitais, humanos e materiais necessários a dar 

satisfação a necessidades tão prementes e dramáticas, não se 

criam de um dia para o outro, dependendo a sua existência da 

8 Fernand Baudhuin, Princípios de Economia Contemporânea, volume 3, 
Ed. Livraria Bertrand, pp. 163-165. 
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poupança que resulta da renúncia a consumos, bem como da 

preparação técnica e científica dos que são chamados a resolvê-los. 

Compreende-se que estes problemas tenham sido preocupação 

geral e muito especialmente das autoridades, pelas graves 

consequências que delas resultavam para a paz social. 

Não tendo mais lugar na agricultura, compreende-se que a mão 

de obra excedente procurasse trabalho nas cidades. Em menos de 

40 anos, Londres atingiu os 2 milhões de habitantes, Leeds passou 

de 53 mil para 152.000; Birmingham de 23.000 para 181.000; 

Glasgouw de 77.000 para 250.000; Liverpool de 82.000 para 

260.000; Manchester de 95.000 para 310.0009. 

Mesmo nos nossos dias, qual seria o país capaz de criar 

empregos, de construir alojamentos e dar satisfação às 

necessidades de um tal aumento da procura em tão curto espaço 

de tempo? 

Nenhum, certamente, mas isso não impede que certos 

intelectuais, não por amor à verdade, mas por alergia ao 

capitalismo, chorem lágrimas de crocodilo sempre que abordam 

este período da Revolução Industrial na Inglaterra. 

Ludwig Von Mises, responde de maneira magistral a estes falsos 

intelectuais com as seguintes considerações: 

9 Jacques Chastenet - A Vida Quotidiana na Inglaterra na Era Vitoriana 
(1837-1851), s.d., Livros do Brasil, p.107. 
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"Na Inglaterra do século XVIII, o território só podia dar sustento a 

seis milhões de pessoas, num baixíssimo padrão de vida. Hoje, 

mais de cinquenta milhões de pessoas aí desfrutam de um padrão 

de vida que chega a ser superior ao que desfrutavam os ricos no 

século XVIII. E o padrão de vida na Inglaterra de hoje seria 

provavelmente mais alto ainda, não tivessem os ingleses dissipado 

boa parte da sua energia no que, sob diversos pontos de vista, não 

foram mais que aventuras políticas e militares evitáveis. 

Estes são os factos acerca do capitalismo. Assim, se inglês — 

ou, no tocante a esta questão, qualquer homem de qualquer país do 

mundo — afirmar hoje aos amigos ser contrário ao capitalismo, há 

uma esplêndida contestação a lhe fazer. Sabe que a população 

deste planeta é hoje dez vezes maior que nos períodos 

precedentes ao capitalismo? Sabe que todos os homens usufruem 

hoje um padrão de vida mais elevado que o de seus ancestrais 

antes do advento do capitalismo? E como você pode ter certeza de 

que, se não fosse o capitalismo, você estaria integrando a décima 

parte da população sobrevivente? Sua mera existência é uma prova 

do êxito do capitalismo, seja qual for o valor que você atribua à 

própria vida. 

Não obstante todos os seus benefícios, o capitalismo foi 

furiosamente atacado e criticado. É preciso compreender a origem 

dessa aversão. É fato que o ódio ao capitalismo nasceu não entre o 
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povo, não entre os próprios trabalhadores, mas no meio da 

aristocracia fundiária — a pequena nobreza da Inglaterra e da 

Europa continental. Culpavam o capitalismo por algo que não lhes 

era muito agradável: no início do século XIX, os salários mais altos 

pagos pelas indústrias aos seus trabalhadores forçaram a 

aristocracia agrária a pagar salários igualmente altos aos seus 

trabalhadores agrícolas. A aristocracia atacava a indústria criticando 

o padrão de vida das massas trabalhadoras. 

Obviamente, do nosso ponto de vista, o padrão de vida dos 

trabalhadores era extremamente baixo. Mas, se as condições de 

vida dos primórdios do capitalismo eram absolutamente 

escandalosas, não era porque as recém-criadas indústrias 

capitalistas estivessem prejudicando os trabalhadores: as pessoas 

contratadas pelas fábricas já subsistiam antes em condições 

praticamente subumanas. 

A velha história, repetida centenas de vezes, de que as fábricas 

empregavam mulheres e crianças que, antes de trabalharem 

nessas fábricas, viviam em condições satisfatórias, é um dos 

maiores embustes da história. As mães que trabalhavam nas 

fábricas não tinham o que cozinhar: não abandonavam seus lares e 

suas cozinhas para se dirigir às fábricas — acorriam a elas porque 

não tinham cozinhas e, ainda que as tivessem, não tinham comida 

para  nelas cozinharem.   E as crianças não provinham de  um 
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ambiente confortável: estavam famintas, estavam morrendo. E todo 

o tão falado e indescritível horror do capitalismo primitivo pode ser 

refutado por uma única estatística: precisamente nesses anos de 

expansão do capitalismo na Inglaterra, no chamado período da 

Revolução Industrial inglesa, entre 1760 e 1830, a população do 

país dobrou, o que significa que centenas de milhares de crianças 

— que em outros tempos teriam morrido — sobreviveram e 

cresceram, tornando-se homens e mulheres"10. 

Em 1851 os distritos urbanos ultrapassaram em população os 

distritos rurais. 

Quem está atento aos factos e não às ideologias compreende 

facilmente que não era humanamente possível superar as 

dificuldades resultantes daquele facto de um dia para o outro, mas 

havia que esperar pacientemente a criação das condições humanas 

e materiais capazes de lhes dar solução. 

Entretanto, e contrariamente ao que muitas vezes certos autores 

tem afirmado, não faltam testemunhos de como nesta época 

autoridades e particulares fizeram o possível para minorar as 

misérias que caracterizaram este período da vida da Grã-Bretanha. 

1U Ludwing Von Mises, As Seis Lições, Ed. I L - Instituto Liberal, 3- edição, 
1989, Rio de Janeiro, pp.7-8. 
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O poder político e financeiro, até aí nas mãos da aristocracia, com 

a reforma de 1832, passou a ser partilhado com os que acederam ao 

poder financeiro, mercê do desenvolvimento económico alcançado. 

Os progressos realizados no domínio da produção agrícola e da 

industrialização geraram, por um lado, uma classe de abastados e 

por outro lado uma nova classe, o operariado, produto sobretudo do 

espantoso e imprevisível surto demográfico. Problema novo e 

perturbante para a classe política até por que não havia situação 

anterior que lhe servisse de modelo. 

Não tendo a agricultura possibilidade de absorver a sua força de 

trabalho, nem a indústria, os serviços e o comércio suficiente 

desenvolvimento para os ocupar, compreende-se que a 

necessidade da sobrevivência os levasse a oferecer o seu trabalho 

nas condições mais precárias e até degradantes. Como escreveu 

Jean-Pierre Rioux "A miséria operária, não é, porém, como muitos 

contemporâneos acreditaram com toda a boa fé, fruto de um 

culpável relaxamento moral dos patrões, nem desprezo da condição 

humana e da justiça"11 

Compreende-se que esta situação nova e imprevisível, não 

tivesse encontrado nas estruturas existentes, quer de ordem 

económica, quer política e administrativa, quer mesmo de ordem 

11 Jean-Pierre Rioux - A Revolução Industrial, Publicações D. Quixote, 1982, 
p. 187. 
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moral, respostas capazes de eliminar de um dia para o outro as 

suas carências e misérias. 

Não há dúvida porém de que nem as autoridades, nem as 

instituições públicas e privadas, nem os particulares se revelaram 

insensíveis a estes problemas12, como tantas vezes se tem 

pretendido, procurando, dentro da medida do possível, soluções, 

naturalmente insuficientes, parciais e nem sempre felizes — como 

as workhouses13 — mas que tiveram o mérito de despertar as 

inteligências e as vontades para a criação de estruturas capazes de 

articular este facto novo no tecido da vida social — um lugar 

definido da nova classe nas classes tradicionais. "Mas a tomada de 

consciência da miséria operária foi na maior parte das vezes 

iniciada pelos poderes públicos. Na Inglaterra, múltiplos inquéritos 

parlamentares até 1880, prescrutam o angustiante problema ... "u. 

A partir de 1843 uma série de leis põe ponto final nas situações 

mais aflitivas, situações a que o autores chamam normalmente 

"abusos" por incapacidade de se inserirem na época ou com a 

12 James Joll, A Europa desde 1870, Ed. Publicações D. Quixote, 1982, 
pp.224-225. 
13 Ver Jean-Pierre Rioux, ob. cit, pp.188-89. 
14 Jean-Pierre Rioux , ob. cit, p.201. 
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intenção de condenarem, sem julgamento, quem segundo eles 

praticou os abusos — os promotores da Revolução Industrial15. 

"Poucos anos mais tarde, a partir de 1848, a legislação social da 

Grã-Bretanha era já a mais adiantada das nações europeias. Não 

deixa de ser curioso notar que estas providências foram tomadas no 

Parlamento pelos aristocratas liberais, tendo tido grande influência 

na preparação da opinião pública a acção exercida pela imprensa e 

pelos escritores, todos convictos de que tinham uma missão moral e 

social a cumprir. Pode afirmar-se que em 1851 a evolução 

renovadora estava consumada sem convulsões, quer políticas, quer 

económicas, quer sociais. 

O Manifesto Comunista de Karl Marx, publicado em 1848 não 

teve o menor eco; o mesmo se tinha passado em 1844 com o 

inquérito levado a cabo por Friedrich Engels que deu origem ao seu 

livro 'A situação da classe operária em Inglaterra' a qual em 1845, 

apenas seis anos depois, já não correspondia à realidade dos 

factos: a condição da classe operária na Inglaterra por mais 

lamentável que ainda fosse à luz das nossas exigências actuais era 

provavelmente melhor do que a da mesma classe na maioria dos 

países do continente"16. 

15 Henri Guitton, Économie Politique, Tome 1, Ed. Dalloz, 1957, pp.134- 
154. 
16 Jacques Chastenet, ob. c/Y., p.115. 
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Naturalmente continuava a existir uma turba de miseráveis, de 

inadaptados e de vagabundos calculando-se que em 1850 um 

décimo da população urbana estava entregue à caridade pública. 

Tudo isto é verdade, mas não deixa de ser surpreendente que em 

menos de 50 anos as actividades económicas tenham sido capazes 

de absorver um tão fabuloso excedente populacional, agravado em 

1845 e 1846 com a invasão de dezenas de milhar de foragidos à 

fome na Irlanda, provocada por uma praga que destruiu 

completamente os batatais, lançando na Inglaterra e na Escócia 

multidões de esfomeados17. 

Muitos autores, quase todos os que abordam este período da 

vida inglesa, se surpreendem, como o autor atrás citado, que a 

Revolução Industrial se tenha gerado "na anarquia, sem programa 

metódico, sem qualquer intervenção do poder público, sem 

organização operária, sem organização patronal, sem outra lei que 

não seja a que preconizam todos os economistas, erigindo-a em 

dogma: a lei do 'deixa correr' "18 

É evidente ou deveria sê-lo, ao menos para os historiadores, 

como é o caso do autor citado, que a chamada revolução industrial 

abrange um conjunto variado de descobertas, de acontecimentos e 

17 Arthur Birnie, An Economic History of Europe, 1760-1939, Ed. University 
Paperbacks, Methuen, London, pp.71-76. 
18 Jacques Chastenet, ob. til, pp.99-100. 
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de factos, inteiramente inesperados que se sucederam num curto 

período de tempo, isto é, a um ritmo muito superior aos tempos 

possíveis de reacção da vida política, económica e social e que 

para mais surgiram como factos exteriores às estruturas existentes, 

isto é, que não estavam nelas previstos, ao que há ainda que juntar 

um outro facto não menos importante e perturbador como foi a 

explosão demográfica e a crise agrícola na Irlanda e na Escócia. 

A ordem, o programa metódico, a intervenção do poder político, 

a organização operária e a organização patronal, é evidente que 

não podiam ter existido antes daqueles fenómenos se 

manifestarem, nem mesmo logo que surgiram, mas apenas no 

decorrer das complexas e inúmeras consequências a que deram 

origem. A morosidade nas comunicações, o aumento da capacidade 

produtiva das empresas, tanto agrícolas como industriais, o estudo 

das soluções a dar aos problemas, tudo isto exigia a criação de 

capitais, de técnicos e de estudos, de mudanças nas estruturas e 

nas mentalidades, tudo isto, numa palavra, exigia tempo. 

Por outro lado a industrialização crescente e o crescente 

incremento do comércio interno e internacional permitiu o aumento 

em número e em poder político, económico e social, de uma classe 

já existente mas até então modesta — a classe média. O seu ideal 

ético, de base religiosa predominantemente puritana e utilitária, 

afirma-se à medida que ela cresce em número e importância, como 
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modelo moral à opinião pública, de tal maneira que obriga a classe 

aristocrática a abandonar, a pouco e pouco, não só a 

preponderância que até aí tinha como classe dirigente, como até a 

liberdade de comportamentos e de costumes que a caracterizavam. 

O peso eleitoral da classe média teve, naturalmente, uma 

influência decisiva nesta mudança de atitudes porque desde 1832, 

os negociantes, os industriais, os armadores e os banqueiros 

passaram a ser eleitores e a ser ilegíveis e como tal a participarem 

activamente nos negócios públicos. 

A par desta crescente importância política cresceu também a 

sua importância social. Os membros da alta classe média sempre 

tinham tido direito à classificação de gentleman vindo agora juntar-

se-lhe a alta e a média burguesia. Um indivíduo dotado de 

rendimentos suficientes e que tivesse frequentado uma boa 

Universidade, era agora um gentleman qualquer que tenha sido ou 

fosse a profissão de seu pai. O que importava na Inglaterra desta 

época era o indivíduo estar dotado de um conjunto de 

características que o identificavam com a classe mais elevada até 

com ela se confundir: uma base material suficiente e um 

refinamento de maneiras e de cultura. 

A lei do primogénio fazia com que os filhos segundos, simples 

gentleman, procurassem os meios de vida nas mais variadas 

profissões, aproximando-se da alta e da média burguesia a que se 
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ligavam frequentemente pelo matrimónio, estabelecendo-se desta 

forma laços de parentesco com a classe mais alta da aristocracia de 

sangue19. 

É neste ambiente, de prosperidade e de misérias, de 

ajustamentos sociais, políticos e económicos20 que se forma e 

cresce o gentleman John Ruskin, filho de um negociante de vinhos. 

Naturalmente que, desde a infância, tal como os membros da 

alta aristocracia, era levado em carruagem própria para a Public 

School. Segundo Chastenet, as Public School eram "máquinas de 

fabricar uma classe dirigente moldada numa forma uniforme, segura 

de si, com o sentido da responsabilidade e da honra, temente a 

Deus e não temente perante os homens'111. E em carruagem própria 

terá ido para uma boa Universidade, neste caso a de Oxford. 

Uma vez obtido o título de bacharel em Artes (B. A.) ao fim de 3 

anos e com uma permanência de mais 2 anos, sem exame final, 

mas à custa de uma grossa quantia, obteve o título muito invejado 

de Mestre em Artes (M. A.). 

19 Se uma evolução idêntica se tivesse dado em França não teria havido 
certamente a Revolução Francesa e outras revoluções provocadas pelas 
mesmas causas, noutros países europeus, como aconteceu no nosso. 
20 Arthur Birnie, ob. c/f, pp.VIII, XIX e X. 
21 Jacques Chastenet, ob. c/f, p.152. 
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John Ruskin, obtido estes títulos, passou largos anos a viajar, 

anos que lhe deram oportunidade de completar a sua cultura e de 

estabelecer comparações entre a Inglaterra e os países que visitou. 

As suas preocupações intelectuais tinham, entretanto, passado 

da arte para os problemas políticos e sociais. Conhecedor profundo 

dos autores clássicos que estudara no seu curso de Oxford, a sua 

preferência manifesta-se desde cedo pela República"de Platão que 

era o seu livro de cabeceira, no dizer do seu biógrafo22. Quando 

assumiu a regência da cátedra de fine arts tinha já um pensamento 

definido sobre o papel que o Estado devia desempenhar para o bem 

da comunidade. 

As suas aulas, segundo o Dr. Quigley "abalaram Oxford como 

um terramoto, não certamente pelas lições de fine arts, mas pelas 

suas ideias sobre o Império, sobre as massas aviltadas e acima de 

tudo porque se pronunciava sobre estes aspectos como 

acontecimentos de ordem moral'12-3, que então, como vimos, eram 

um elemento que embora não fosse novo, adquirira com a 

Revolução Industrial força política pela ascensão da classe média 

ao poder político, económico e social. 

Alguns anos antes, um industrial rico, Robert Owen, teórico 

socialista dominado pelos mesmos sentimentos, tinha criado as 

22 Kenneth Clark, ob. c/f., p.269. 
23 Carrol Quigley, ob. c/f., p.130.. 
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primeiras cooperativas de consumo e interessara-se pelos primeiros 

sindicatos operários as — Trade Unions24 —, saídos das 

sociedades de socorros mútuos e cuja legalização conquistaram 

sem luta. Em todas estas instituições nascentes havia uma 

preocupação moral subjacente. Robert Owen tentou, sem o 

conseguir, que estas Trade Unions se federassem e embora só 

fizessem parte delas a aristocracia do operariado, o seu peso fazia-

se já sentir na classe patronal dado o direito oficialmente 

reconhecido à greve. 

Foi neste ambiente agitado mas pragmatista e que por isso 

mesmo deu origem a reflexões inovadoras e não a estéreis e 

custosas revoluções, que a Inglaterra conseguiu superar em grande 

parte as dificuldades resultantes do surto demográfico e do 

processo de industrialização. 

John Ruskin vivia naturalmente estes problemas com grande 

intensidade. Na esteira do industrial Robert Owen, também ele criou 

uma cooperativa, a St. George's Gbild, que pretendia ser o início de 

um movimento social que a partir da compra de terras, de moinhos 

e de fábricas, daria origem a um modelo industrial de tipo socialista 

capaz de substituir o modelo industrial então existente. A Guild 

falhou, como falharam outras iniciativas de tipo comunitário por ele 

criadas e a que associou por vezes os seus alunos. 

24 Jean-Pierre Rioux, ob. c/f., pp.212 e seguintes. 
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As suas ideias, porém, influenciaram de maneira profunda os 

seus alunos, filhos da classe dirigente britânica. 

Segundo John Ruskin "... o Estado devia ter o controlo dos 

meios de produção e de distribuição, cabendo-lhe o papel de os 

organizar para o bem da comunidade'115. 

A novidade, porém, no seu pensamento estava em preconizar 

que o controlo do Estado devia estar nas mãos de um só homem. 

Ruskin afirmava: "O meu objectivo permanente tem sido o de 

demonstrar a eterna superioridade de alguns homens em relação a 

outros, algumas vezes mesmo a de um homem em relação a todos 

os outros'26. 

Segundo o seu biógrafo, "Estes pontos de vista não são no 

presente aceites no mundo de língua inglesa; e deve aceitar-se que 

as experiências destes últimos 30 anos os não recomendam. Sem 

dúvida Ruskin avaliou severamente a corruptibilidade do homem e a 

insensibilidade inerente a todas formas de governo. Teria, sem 

dúvida, ficado horrorizado com os feitos de Hitler e de Estaline. 

Duvido porém que abdicasse dos seus princípios ante os resultados 

da sua doutrina, tanto quanto se pode supô-lo. Apesar da filosofia 

materialista do Comunismo tê-lo-ia aprovado. As comunas agrícolas 

da  China  em particular,   são  exactamente  o  modelo  que  ele 

25 Kenneth Clark, ob. c/Y., p.267. 
26 Kenneth Clark, ob. cit, p.267. 
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preconizou. Ruskin não poderia pensar que a cura pudesse ser pior 

que a enfermidade, porque não poderia imaginar pior enfermidade 

do que a sociedade capitalista do século X/X'27. 

Segundo Kenneth Clark, John Ruskin "derivou muitas das suas 

ideias e inspirações directamente do livro que serviu de fonte a 

todos os ditadores — a 'República' de Platão'128. 

Não surpreende por isso, segundo Kenneth Clark, que as suas 

ideias e os seus escritos tenham tantos pontos de contacto com os 

de Marx, Engels, Proudhon e Saint-Simon. Tal como estes, também 

John Ruskin defendia que a situação política e social existente, 

devia ser derrubada pela força de tal maneira que nada ficasse da 

sua estrutura social e formas de governo. A nova classe dirigente, 

apoiada pela força das armas e detendo uma autoridade absoluta 

sobre a sociedade, devia estar em condições de governar sem 

vestígios da situação anterior, que podiam comprometer a 

construção de uma sociedade mais próspera e mais justa29. 

Como o leitor sabe, na sociedade ideal de Platão não havia lugar 

para o casamento e para a família, pelo que todas as mulheres 

pertenciam a todos os homens e todos os homens pertenciam a 

todas as mulheres. As crianças nascidas destas ligações ficariam a 

27 Kenneth Clark, ob. c/f., p.268. 
28 Kenneth Clark, ob. c/f., p.269. 
29 W. Cleon Skousen, ob. c/f., p.27. 
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cargo do Estado logo que pudessem ser desmamadas, não 

mantendo qualquer tipo de relação com os seus progenitores. 

Preconizava também a igualdade entre os homens e as 

mulheres, devendo estas não só trabalharem como os homens mas 

inclusivamente combaterem na guerra. O Estado, no seu papel de 

educador, devia promover uma educação selectiva de homens e 

mulheres sendo eliminadas as crianças consideradas inferiores ou 

aleijadas. 

A sociedade, segundo Platão, devia ser estruturada em 3 

classes fixas — a classe dirigente, a classe militar e a classe 

trabalhadora. Para que o trabalho dos dirigentes fosse facilitado — 

embora reconhecendo que era uma falsidade — Platão defendia 

que se devia fazer crer ao povo, como uma verdade religiosa, que 

as pessoas nasciam com ouro, prata ou cobre nas suas almas, 

cabendo à classe dirigente determinar qual o metal presente na 

alma de cada um e como tal a classe a que pertencia. 

Como vemos, segundo Platão, as relações familiares deviam ser 

comunitárias, a propriedade devia ser abolida, cabendo à classe 

dirigente, detentora de todo o Poder, devotar-se a determinar e a 

pôr em execução o que considerasse que era bom para a classe 
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trabalhadora, a classe mais baixa, a que tinha cobre nas suas 

almas30. 

Segundo o seu biógrafo isto era, muito resumidamente, o que 

John Ruskin lia quase todos os dias e aquilo em que assentaram as 

suas ideias sobre o futuro da Inglaterra e do mundo. 

Ruskin na verdade tinha a convicção profunda de que a 

Inglaterra tinha uma missão mundial a cumprir. 

Segundo o Dr. Quigley, Ruskin dirigia-se em Oxford "aos seus 

discípulos como membros da classe privilegiada dos dirigentes. 

Disse-lhes que eram os detentores de uma magnífica tradição de 

educação, beleza, império da lei, liberdade, decência e auto-

disciplina, mas que esta tradição poderia vir a não ser salva, nem 

mereceria sê-lo, a não ser que pudesse vir a ser incorporada nas 

classes baixas inglesas e às não inglesas no resto do mundo. Se 

esta preciosa tradição não fosse extensível a estas duas grandes 

maiorias, a minoria da classe alta inglesa acabaria finalmente por 

ser submergida por estas maiorias e a sua tradição perdida. Para 

evitar esta perda, a tradição deve ser estendida às massas e ao 

império'61 

Tal era o fundamental do pensamento de John Ruskin que tão 

vivamente impressionou os seus alunos. Um deles especialmente, 

30 Veja História da Filosofia Grega Luciano de Cresenzo, Ed. Presença, 
pp.73-76. 
31 Carrol Quigley, ob. c/f., p.130. 
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Cecil Rhodes (1853-1902), copiou à mão a sua lição inaugural, 

síntese da sua mensagem, que o acompanhou durante toda a sua 

vida. 

Foi a partir do pensamento de Ruskin que Cecil Rhodes 

concebeu o projecto de trabalhar sem descanso para a sua 

realização. Dispondo de apoios poderosos na Inglaterra procurou 

criar fontes de financiamento para levar a cabo o seu projecto. "Com 

o apoio financeiro de Lord Rothschild e Alfred Beit, conseguiu o 

monopólio da exploração das minas de diamantes, a De Beers 

Consolidated Mines e criar a Consolidated Gold Fields, a grande 

empresa de exploração de minas de ouro. Em 1890 Rhodes tinha 

um rendimento de pelo menos um milhão de libras sterling por ano 

que gastava nos seus projectos algo misteriosos. Nesse ano 

assumiu a posição de Primeiro Ministro da Colónia do Cabo (1890-

1896) tendo concebido o projecto de ligar os extremos da África, do 

Cabo ao Egipto, por uma estrada e ligar estes dois extremos pelo 

telégrafo e pelo caminho de ferro. O seu poder permitia-lhe financiar 

partidos políticos, controlar lugares no Parlamento, tanto de 

Inglaterra como da África do Sul, criar uma rede de apoios 

especialmente de jovens entusiasmados com o seu pensamento e o 

seu projecto"32. 

32 Carrol Quigley, ob. cit., p.130. 
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Cecil Rhodes, sempre fiel ao pensamento do seu mestre de 

Oxford, propos-se desde logo trabalhar para a federação dos povos 

de língua inglesa, para tão cedo quanto fosse possível a ela 

subordinar todos os povos do mundo. 

Foi integrado neste projecto que Rhodes, sabendo naturalmente 

que só poderia ser realizado a longo prazo, muito para além da sua 

vida, deixou uma parte considerável da sua fortuna para a 

realização destes projectos que considerava indispensáveis para 

salvar a tradição da classe dirigente inglesa e passá-la para todos 

os outros povos do mundo. 

Rhodes não estava naturalmente só. 

Muitos outros discípulos de Ruskin se tornaram devotados 

seguidores das suas ideias dedicando-se totalmente a torná-las 

conhecidas, colaborando activamente nas condições que tornassem 

viável a sua execução. Pertencendo todos às altas esferas da 

política e da finança não surpreende que em relativamente pouco 

tempo a sua influência se fizesse sentir no rumo dos 

acontecimentos. 

Entre os numerosos adeptos do pensamento de John Ruskin 

encontrava-se a fina flor da classe dirigente inglesa, tanto na esfera 

política e universitária, especialmente em Oxford e em Cambridge, 

como na esfera financeira. 
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Entretanto, o maior jornalista da Inglaterra, William T. Stead 

(1840-1912) aderiu aos ideais de Ruskin, tendo trazido para o já 

importante e numeroso grupo dos adeptos de Cecil Rhodes, muitas 

mais personalidades em evidência na vida política e financeira da 

Inglaterra. 

Finalmente, em 5 de Fevereiro de 1891, juntamente com Milner, 

Stead e Lord Esher, Rhodes concretizava um velho sonho, a 

criação de uma sociedade secreta, que passaria a ser o elo de 

ligação entre todos os que já estavam comprometidos com as ideias 

de John Ruskin. 

A sociedade secreta de que Cecil Rhodes passa a ser o 

dirigente, tem a servir os seus objectivos uma comissão executiva 

constituída por Stead, Milner e Lord Esher. Numerosas outras 

personalidades foram chamadas desde logo a integrar a sociedade 

secreta e trabalhar de imediato no projecto da criação de uma rede 

exterior de instituições, a que deram a designação provisória de 

Association of Helpers que mais tarde deram origem aos 

conhecidos grupos dos Round Table Organizations. 

O núcleo central da sociedade secreta, segundo Kenneth Clark, 

estava organizado em Março de 1891 mas até à organização do 

círculo exterior em 1909-1913, funcionou apenas como um grupo 

formal. 
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Entretanto, seguidores das ideias de John Ruskin iam crescendo 

em número e em importância no círculo restrito das altas esferas 

políticas e financeiras, isto é, entre aqueles que de facto tinham 

maior importância no curso dos acontecimentos. 

Devido ao prestígio de Stead nos meios jornalísticos, a influência 

deste grupo inicial fez-se sentir desde cedo através sobretudo da 

exaltação da ideia do Império e da missão que a Inglaterra tinha a 

desempenhar na política mundial. 

A adesão ao pensamento de Ruskin de Lord Grey, de Lord 

Esher e de Flora Shaw, mais tarde Lady Lugard, tornou possível 

uma penetração profunda nos meios jornalísticos. Miss Shaw logo 

que assumiu a chefia do Departamento Colonial do jornal The Times 

passou a desempenhar um papel de grande relevância e difusão do 

projecto de Cecil Rhodes em que Stead a tinha introduzido em 

1889. 

"Alfred Milner, no período em que foi governador-geral e alto 

comissário da África do Sul (1897-1905), recrutou um grupo de 

jovens, provenientes na sua maior parte de Oxford e da 'Toynbee 

Hall' para colaborarem com ele na administração da colónia'63, 

fazendo deles outros tantos aderentes aos ideais de Ruskin e ao 

projecto de Cecil Rhodes. Com base na influência de Milner estes 

jovens acabaram por conquistar postos de grande influência nos 

33 Carrol Quigley, ob. c/f., p.132. 
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negócios estrangeiros do Império Britânico, área do poder que 

naturalmente tinha a maior importância para a execução do projecto 

da sociedade secreta, pela possibilidade que adquiriam de ter 

influência e agentes onde a Grã-Bretanha tinha relações 

diplomáticas. 

Nos anos de 1909 a 1913 já dispunham de posições e de 

influência que lhes permitiu organizarem-se em grupos semi-

secretos, as Round Table Groups nos territórios coloniais e nos 

Estados Unidos da América. Estes grupos mesmo depois dos 

desmoronamento do Império ainda funcionam em muitas das 

antigas colónias, hoje Estados soberanos. Os membros destes 

grupos estabeleciam contacto uns com os outros através de 

correspondência assídua, de frequentes visitas, bem como através 

de um magazine trimestral o The Round Table fundado em 1910 e 

sustentado financeiramente por Sir Abe Bailey. 

Depois da morte de Rhodes em 1902, os membros da comissão 

executiva passaram a ter acesso ao dinheiro de Rhodes, bem como 

ao fundo dos apoiantes de Rhodes, como Alfred Beit (1853-1906) e 

Sir Abe Bailey (1864-1940), o que lhes permitiu desenvolver uma 

grande actividade no recrutamento de novos elementos, na 

propagação das ideias de Ruskin, dando continuidade à acção e ao 

entusiasmo de que Rhodes e Stead tinham dado abundantes 

provas. 
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"Milner, após a morte de Rhodes assumiu a presidência de 

'Rhodes Trustee' e Parkin a de 'Organized Secretary' da mesma 

instituição enquanto Gell e Birchenougn juntamente com muitos 

outros apoiantes das mesmas ideais se tornaram funcionários da 

'British South Africa Company' '64. 

"Em 1919 com a ajuda financeira de Sir Abe Bailey e da família 

Astor (proprietários do 'The Times') foi fundado o 'Royal Institut of 

Internacional Affairs' (Chatham House)'65, cuja influência, como 

veremos, virá a ser decisiva em muitos aspectos extremamente 

relevantes da vida internacional. 

No período de 1919 a 1927 foram criadas instituições 

semelhantes nos principais domínios britânicos, bem como nos 

Estados Unidos da América (onde é conhecido pela designação de 

Council of Foreign Relations), no Canadá os núcleos do Royal 

Institute of Internacional Affairs foram constituídos por amigos de 

Milner, enquanto que na África do Sul e na índia estes núcleos 

foram criados pelos jovens que Milner tinha chamado para 

colaborarem com ele na administração da África do Sul, que 

entretanto tinham assumido posições de grande relevo na vida 

social e política da Inglaterra. 

34 Carrol Quigley, ob. c/f., p.131. 
35 Carrol Quigley, ob. c/f., p.131-132. 
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Na Austrália e na Nova Zelândia estes grupos foram criados por 

Stead, por Parkin e por Lionel Curtis entre 1889 e 1919. 

"Depois de 1925 foi criada, em doze países, uma outra 

instituição com influência na área do Pacífico, trabalhando em intima 

coordenação com todas as outras citadas, a que deram a 

designação de 'Institute of Pacific Relations', com a finalidade de 

reforçar a influência exercida já nesses países pelas 'Round Table' 

e pelo 'Royal Institute of International Affairs' com que estavam 

intimamente relacionadas'66. 

No Canadá os membros dessa última organização eram amigos 

íntimos do Lord Milner. 

Como é natural, segundo Carrol Quigley, todos os convidados a 

trabalhar nestas instituições eram submetidos a uma rigorosa 

selecção, só sendo admitidos indivíduos de elevada categoria, com 

nome e influência nos meios políticos, económicos e sociais. 

Pode dizer-se que a partir de 1889 estes grupos passaram a 

desempenhar um papel de extrema importância e extremamente 

discreto no curso dos acontecimentos políticos. Colocados em 

posições estratégicas e perfeitamente identificados com o objectivo 

a atingir, os seus membros passaram a ter uma influência crescente 

na administração e na opinião pública. A posição de que dispunham 

na diplomacia,  na  imprensa e  nas  universidades  permitia-lhes 

36 Carrol Quigley, ob. c/f., p.132. 
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exercer uma larga acção e ter um peso, por vezes determinante, 

nos centros de decisão. 

De 1890 a 1912 a Sociedade Secreta dominou o Times, com 

excepção dos anos de 1919 a 1922, ano em que novamente o 

passou a controlar com a compra do Jornal pela família Astor que 

também aderira ao projecto de Rhodes-Milner. Outros jornais e 

gazetas eram igualmente dominados por elementos dos grupos 

citados. 

Nas Universidade de Oxford e Cambridge, bem como noutras, 

as cadeiras que tratavam de relações internacionais, quer políticas, 

quer económicas, eram dominadas pelo grupo, tendo algumas delas 

sido criadas pelo próprio grupo ou por influência de altas 

personalidades a ele ligadas, como aconteceu com a Beit Chairs, a 

Montagu Burton Chairs, em Oxford, a Rhodes Chair, em Londres, a 

Stebenson Chairs, em Catham House, a Wilson Chair em 

Aberystwyth, e outras. 

Em poucos anos, como se vê, a Sociedade Secreta Rhodes-

Milner-Stead criou uma rede vasta e selecionada que cobria todo o 

Império tendo como objectivo pôr em prática os ideais de Ruskin, 

primeiro no interior do Império, para depois o estender a todo o 

mundo. 

Daí que desde 1884 até cerca de 1915 os membros destas 

organizações      tenham      trabalhado      sem      descanso      no 

60 



25 DE ABRIL — EPISÓDIO DO PROJECTO GLOBAL 

engrandecimento do Império, difundindo e exaltando na imprensa e 

na cátedra o papel histórico que lhe competia como guia do mundo. 

O primeiro objectivo a atingir para levar a bom termo o grandioso 

projecto de paz e de justiça para todos os povos era o de organizar 

o Império segundo o sistema federal e logo que possível criar uma 

confederação. Consideravam que se devia fazer à escala do 

Império o que os canadianos tinham feito em 1867, a federação de 

Estados e não o que consideravam ter sido o desastre da 

Revolução Americana. 

Perfeitamente articulado com os ideais de John Ruskin, as suas 

esperanças dirigiam-se para a federação dos vários e vastos 

territórios do Império para se atingir a meta final da confederação 

que transformaria o conjunto numa só organização. 

Era também seu objectivo procurar trazer os E.U.A. para a 

organização, pois consideravam que a missão que se propunham 

cumprir, dizendo respeito a todos os povos de língua inglesa, não 

podia dispensar o concurso da jovem mas promissora nação 

americana. Stead considerava tão importante a entrada dos E.U.A. 

para o projecto, que durante alguns anos tentou convencer Rhodes 

a transferir a sua direcção para lá, chegando a propor-lhe que se 

cedessem territórios do Império para os transformar em Estados da 

união americana. 
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Só, porém, pouco antes da morte, Rhodes aceitou em princípio 

aquela transferência para Wasthington que, uma vez concretizada, 

transformou a capital americana no centro de toda a organização. 

O Dr. Carrol Quigley diz-nos, no seu livro, que temos vindo a 

citar, como e por quem a sociedade secreta Rhodes-Miiner se 

introduziu nos E.U.A.37. 

Muitos estudiosos da vida política internacional já se tinham 

apercebido de maneira indirecta da provável existência de um 

poder, se não secreto, ao menos muito discreto, que em grande 

parte comandava os acontecimentos da vida mundial. Foi só, 

porém, a partir da publicação deste livro que foi possível encaixar os 

factos que levavam aquela suspeita numa linha lógica de 

desenvolvimento que os torna compreensíveis. 

O Dr. Carrol Quigley, como membro dessa estrutura de poder 

secreto mundial e perfeitamente identificado com os seus 

objectivos, convencido, como afirma, que essa estrutura era já 

suficientemente forte para resistir a qualquer oposição, entendeu 

que só haveria vantagem em dá-la a conhecer ao grande público. 

O facto de ter sido feita uma edição em Nova York e em Londres 

e de ter rapidamente desaparecido das livrarias, levou alguns 

comentaristas a pensar que os dirigentes da organização não 

37 Carrol Quigley, ob. c/f., p.133. 
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estariam de acordo com a revelação de segredos até aí tão bem 

guardados. 

Não é crivel esta suspeita, a nosso ver, pois pensamos que a 

revelação de tais segredos deve ter servido, mais do que 

prejudicado, a organização, pois atraiu certamente aos seus 

quadros muitos elementos ambiciosos e paralisou muitos outros que 

se lhes poderiam opor não afectando, nem pró nem contra, a massa 

cada vez mais amorfa do nosso tempo. 

O Dr. Quigley ao longo do seu livro, em que denuncia a 

existência desta estrutura de poder, especialmente nas páginas 

979-980, em que afirma ser já demasiado tarde para o homem 

comum inverter o curso dos acontecimentos, não está obviamente a 

dirigir-se a estes, que ele sabe que nunca tiveram, nem terão a 

menor capacidade para inverter seja o que for, mas obviamente ao 

escol, assegurando-lhe que não é já possível destruir aquele poder, 

pelo que qualquer oposição, representa Tragédia e que a 

Esperança está em confiar e apoiar os homens benevolentes e bem 

intencionados que estão secretamente a trabalhar para o bem da 

humanidade, para a construção de um milénio de paz e 

prosperidade para todos os povos do mundo. 

Não é, naturalmente, de duvidar que John Ruskin, Rhodes, 

Milner, ou qualquer dos que criaram esta estrutura secreta de poder 
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mundial, não tenham sido animados das mais nobres intenções, 

bem como os seus continuadores nos nossos dias. 

Certamente todos estariam convictos de que não só era 

moralmente desejável, como possível, organizar o mundo, numa 

base socialista38, de forma a eliminar as injustiças na distribuição 

dos recursos mundiais de que apenas beneficia uma minoria, em 

detrimento da maioria dos povos. 

Seria este o caminho para erradicar do mundo, a fome e a guerra. 

Afirma o Dr. Quigley "... o ramo americano desta organização 

(algumas vezes chamado Bastem Establishment) desempenhou um 

papel verdadeiramente significativo na história dos Estados Unidos 

na última geração...39 Por volta de 1915, os grupos das 'Round 

Table' existiam em 7 países incluindo a Inglaterra, a África do Sul, 

Canadá, Austrália, Nova Zelândia, índia e um grupo frouxamente 

organizado nos Estados Unidos (George Louis Beer, Walter 

Lippmann, Frank Aydelotte, Whitney Shepardson, Thomas W. 

Lamont, Gerome D. Greere, Erwin D. Canham do 'Christian Science 

Monitor' e outros). As atitudes dos diferentes grupos eram 

coordenadas por frequentes visitas e discussões e por um bem 

38 Michael Novak, O Espírito do Capitalismo Democrático, Ed. Gráfica de 
Coimbra, 1985, pp.289-305. 
39 Anthony C. Sutton, Westen Technology and Soviet Economic 
Development, Hoover Institut Press, Standford, Press, Standford, 
Califórnia, pp.173-174. 
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informado e totalmente anónimo magazine trimestral, o 'The Round 

Table' cuja primeira edição, largamente escrita por Philip Karr, 

apareceu em Novembro de 1910'40. 

"O financiamento destas primeiras actividades nos Estados 

Unidos da América foi feito com o dinheiro de associados e 

seguidores de Cecil Rhodes, principalmente do próprio 'Rhodes 

Trust' e do magnata da finança Sir Abe Bailey e membros muitos 

ricos como os Beit Brothers, e (depois de 1915), da família Astor. A 

partir de 1925 aquelas actividades nos meios americanos 

receberam ajudas substâncias de magnates americanos, de 

fundações e de firmas ligadas à banca internacional, como 

'Carnegie United Kindgom Trust' e outras organizações associadas 

com J. P. Morgan, os Rockefeller e os Whitney e associados do 

Lazard Brothers e da Morgan, Grenfell, and Company'41. 

A estrutura política desta organização após a transferência do 

centro de decisão para Washington, logo após a morte, em 1912, de 

Rhodes, cresceu e firmou-se rapidamente, assente como estava na 

pré-existente estrutura financeira liderada pelo Morgan Bank e o 

grupo de financeiros internacionais sob a direcção da Lazard 

Brothers, de Londres, e inteiramente comprometida no projecto de 

Milner. Este, em 1901, "recusou uma proposta fabulosa, com um 

40 Carrol Quigley, ob. c/f., p.950. 
41 Carrol Quigley, ob. cit., p.951. 
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vencimento para cima de cem mil dólares do Morgan Bank de 

Londres, para substituir, como um dos três directores, o filho mais 

novo de J. P. Morgan que regressava aos Estados Unidos para se 

juntar a seu pai em Nova York (eventualmente a vaga foi para E. C. 

Grenfell, pelo que a filial de Londres da Morgan passou a ser 

conhecida como o Morgan, Grenfell e Companhia). 

Entretanto Milnei42, cujo poder e influência cresciam 

continuamente, quer nos meios políticos quer nos financeiros, 

tornara-se director de vários bancos, entre eles do poderoso London 

Joint Stock Bank percursor do 'Midland Bank'. 

Ele tomou-se um dos mais influentes políticos e financeiros da 

Inglaterra, com os seus discípulos estrategicamente colocados 

através de todo o país em postos importantes como editores do 

Times, do The Observer, directores do "Lazard Brothers", de 

variados postos administrativos e mesmo de posições no Gabinete. 

Ramificações foram estabelecidas na política, alta finança, nas 

Universidades de Oxford e de Londres, periódicos, serviço civil e 

fundações isentas de taxas'43. 

42 Deirdre Manifold, ob. cit, p.85, Nota D. T., "Lord A. Milner era Grande 
Vigilante da Grande Loja Unida de Inglaterra. Ele foi encarregado pelo seu 
Governo com o seu companheiro Sir G. Buchanan de recolher fundos, 
provenientes do Consórcio Morgan, Rothschild, Lazard e Companhia para 
financiara Revolução Russa". 43Carrol Quigley, ob. cit, p.951. 
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Por sua vez, em Nova York o Morgan Bank e as numerosas 

empresas que controlava, desempenhavam um papel fundamental 

na selecção de elementos qualificados que continuamente 

reforçavam a estrutura implantada entre 1909 e 1912. Em 1928 o 

Council of Foreign Relations (C.F.R.) tinha já altas personalidades 

fazendo parte da organização, "tais como John Davis, que presidia, 

Paul Cravath que era vice-presidente e um conselho de treze 

membros altamente qualificados e desempenhando altas funções 

tanto no sector privado como no público, como Owen D. Young, 

Russell C. Leffingwell, Norman Davis, Allen Dulles, George l/V. 

Wickersham, Frank L. Polk, Whitney Shepardson, Isaiah Bowman, 

Stephen P. Duggan e Otto Khan'4A. 

A estrutura paralela dos Round Table que fora organizada nos 

Estados Unidos entre 1909 e 1913, estava intimamente ligada com 

o C.F.R. dispondo de personalidades altamente influentes como 

eram Gerome Green, Sheferdson e Walter Lippman. 

Pode dizer-se que até à adesão da alta finança americana ou 

talvez mais exacto, à adesão de J. P. Morgan e dos Rockefeller ao 

projecto de reorganização da vida mundial, que era o que 

essencialmente caracterizava o projecto de Rhodes, todo o trabalho 

organizado se centrou fundamentalmente na montagem da estrutura 

e   na   ocupação,   por  elementos   altamente   seleccionados,   de 

44 Carrol Quigley, ob. c/f., p.951. 
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posições chave na Grã-Bretanha, nos Domínios e nos Estados 

Unidos da América. 

Para melhor se compreender a importância destas adesões, 

torna-se indispensável fazer algumas considerações sobre o poder, 

não só financeiro como político, que os grandes banqueiros tinham 

adquirido especialmente a partir da Revolução Francesa45. 

O papel desempenhado pelos banqueiros, desde tempos 

remotos, tem sido estudado por numerosos autores, sabendo-se 

pelos seus estudos que conforme as épocas e países, a sua 

influência na vida política foi sempre grande e nalguns casos até 

decisiva. Bastará apresentar o exemplo da eleição do imperador 

Carlos V. Esta eleição (1519) "tomou, na prática, o carácter de uma 

questão vulgar de corrupção em que a fraqueza das instituições foi 

desvendada abertamente. Os sete eleitores estavam 'à venda' e os 

dois candidatos mostraram-se logo dispostos a pagar. O banqueiro 

Jacob Fugger escreveu a Carlos V em 1523: 'É de notoriedade 

pública e claro como o dia que Vossa Magestade Imperial não teria 

conseguido obter, sem mim, a coroa romana'. De facto, os Eleitores 

só confiavam na casa Fugger, qualquer que fosse o mandatário. A 

eleição custou a Carlos V cerca de 1 milhão de florins, verba enorme 

45 Anatole France afirmou num dos seus livros "que um dos benefícios da 
Revolução é o de ter entregue a França aos homens do dinheiro que, 
desde há cem anos, a devoram". 
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para a época. Representava, então, um orçamento anual da Áustria 

em tempo de guerra ou seis anos de rendimento das minas do Tirol. 

Carlos obteve um primeiro apoio financeiro na praça de Antuérpia, 

graças à mediação da sua tia. Mas foram os banqueiros de 

Augsburgo (Fugger e Welser) que financiaram a operação à escala 

de 80%, Génova com 15% e Florença com 5%. Para comprar os 

votos dos sete eleitores houve que gastar meio milhão de florins, 

segundo contas feitas em 1520. Só o Eleitor de Brandeburgo, que 

negociara com a França, não recebeu nada. E os dois votos mais 

dispendiosos foram os do arcebispo de Mogúncia, Alberto de 

Brandeburgo, que custou 113.000 florins, e, sobretudo, o do Eleitor 

palatino, que recebeu 184 000 florins. Foi preciso pagar aos 

príncipes e também aos seus conselheiros. Além disso, a Liga 

Suábia cobrou 171 000 florins para se dissociar do duque Ulrich de 

Wurtemberga e reconhecer a soberania do príncipe Habsburgo'46. 

Houve naturalmente, muitas outras intervenções da banca em 

acontecimentos políticos de grande relevância na história europeia e 

não só. 

Foi só porém em época relativamente recente que, 

acompanhando o desenvolvimento acelerado da economia, o seu 

número e influência assumiu proporções que importa pôr em relevo. 

Jean Derenger e outros, História Geral da Europa, vol.ll, Edições Europa 
América, 1987, p.298. 
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Não é de surpreender que os banqueiros sempre tenham estado 

atentos à evolução da vida política nos diferentes Estados ligados 

aos seus interesses, dada a íntima relação entre a vida política e a 

financeira. Daí o não ser igualmente surpreendente que se tenham 

apercebido, especialmente a partir da Revolução Francesa, da 

ameaça que pesava sobre o seu poder com a passagem do poder 

político das mãos da aristocracia de sangue, para o poder anónimo 

das massas populares, eufemísticamente representadas pelos 

partidos. 

Resultado este, pensavam, que traduzia o fracasso da burguesia 

que tendo-se revelado capaz de substituir o poder da aristocracia de 

sangue pelo seu próprio poder, não tinha conseguido mantê-lo ao 

entregá-lo ao voto anónimo das massas populares. 

Ora, esta demissão da burguesia perante as massas populares, 

criara um vazio de poder que importava urgentemente preencher. 

As massas populares eram incapazes, por definição, de tomarem 

decisões sobre o que interessa à humanidade quando, de maneira 

tão evidente, se revelam incapazes de se aperceberem onde está o 

seu próprio interesse para além do imediato. 

Daí a ideia surgida entre os banqueiros, para o bem próprio e o 

da humanidade, de preencher esse vazio deixado pela 

incapacidade da burguesia para assumir a chefia dos 

acontecimentos, já que o poder de que cada banqueiro dispunha 
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uma vez articulado com os demais, constituiria uma força 

verdadeiramente imbatível. Consideravam como tal que as 

condições fundamentais para se constituírem em classe dirigente já 

existiam, bastando apenas para se transformarem num poder 

efectivo à escala mundial, concertarem as suas acções. 

Para dar uma maior solidez à força que representavam, 

consideraram como muito importante, seguindo aliás na esteira da 

antiga aristocracia, que promovessem os casamentos entre os 

membros das suas respectivas famílias, o que não representaria 

dificuldade de maior dado serem em número reduzido e até haver já 

uma certa tradição nestas ligações. 

Assim se constituiria uma nova aristocracia, com um poder e um 

nível cultural que nenhuma outra em qualquer tempo teria tido. 

Como se sabe, os mais destacados elementos destas autênticas 

dinastias de banqueiros no mundo europeu, descendem de Mayer 

Amschel Rothschild (1743-1812) de Frankfurt. Dos seus cinco filhos 

um ficou a dirigir o banco em Frankfurt e os outros quatro 

representavam o banco em Viena, Londres, Nápoles e Paris, 

representando o conjunto um poder financeiro que nenhuma das 

outras grandes famílias de banqueiros tinham até então atingido. 

Entre estas destacavam-se os Baring, os Lazard, os Erlanger, os 
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Warburg, os Schroder, os Selingman, os Spreyers, os Mirabaud, os 

Mallet, os Fould e numa escala superior Rothschild e Morgan47. 

Desde o tempo, porém, do primeiro Rothschild até aos nossos 

dias e mercê da crescente complexidade da vida económica, deu-se 

uma modificação de alta importância no domínio das actividades 

bancárias. 

Surgiram, na verdade, por exigências daquela crescente 

complexidade, ao lado dos simples banqueiros, os chamados, por 

alguns autores, banqueiros internacionais, isto é, os grandes da 

finança internacional que constituem como que uma sociedade 

unida por altos interesses comuns e secretos em que as decisões 

são tomadas de maneira concertada. 

O que os distingue dos banqueiros comuns é, em primeiro lugar, 

o tremendo poder de que dispõem. 

Cosmopolitas internacionais, estão em estreito relacionamento, 

directo ou indirecto, com os governos que frequentes vezes deles 

dependem, através sobretudo de empréstimos, mas não só, para se 

manterem no Poder. 

Por outro lado, estes banqueiros internacionais não dirigem 

propriamente bancos, mas sociedades que englobam por vezes 

dezenas de bancos. 

47 Carrol Quigley, ob. c/f., pp.51-54. 
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Sendo, só por si, como banqueiros uma força considerável, 

agora unidos e concertados numa estratégia comum, passaram a 

representar uma força poderosíssima que foi aumentando 

continuamente à medida que nela foram incorporados bancos 

comercias e bancos de poupança, bem como companhias de 

seguros e empresas multinacionais de maior envergadura, 

formando um todo verdadeiramente fabuloso. 

Pode dizer-se que formam um verdadeiro sistema financeiro 

internacional que pela sua dimensão e o seu poder tem capacidade 

de manipular a quantidade e o fluxo de dinheiro onde quer que lhes 

convenha e, como tal, dominar os governos através da capacidade 

de que dispõem para interferir na vida financeira e económica de 

qualquer país. 

O economista Christopher Tugendhat, no seu livro As Empresas 

multinacionais, afirma que: "A natureza da empresa internacional 

tem implicações de grande alcance para os homens que as dirigem. 

O Presidente da filial britânica da Ronson estado-unidense W. J. 

Kenyon Jones, define o dever de um executivo por estas palavras: 

'Tem que pôr de parte qualquer atitude nacionalista e ter em conta 

que, em última instância, deve lealdade aos accionistas da 

sociedade mãe, tendo que proteger os interesses destes, ainda que 

pareça que porventura não coincidam com o interesse nacional do 

país em que trabalha. 
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Podem surgir conflitos aparentes em assuntos tais como a 

transferência de fundos em períodos de crise nacional, transferência 

de produção de uma a outra filial, ou transferência de operações de 

exportação'48. Noutro passo afirma: "O movimento de fundos dentro 

dos grupos multinacionais, quando vários de entre eles seguem a 

mesma política, pode ameaçar e algumas vezes destruir as políticas 

nacionais no que se refere ao câmbio exterior, à balança de 

pagamentos e à disponibilidade de crédito'49. 

As actividades destes banqueiros internacionais é extremamente 

discreta apresentando-se como firmas privadas, sob a forma de 

sociedades, o que lhes assegura o máximo de anonimato, 

indispensável para encobrir aos olhos do público o grande poder de 

que dispõem. 

Dominando quase todos os órgãos de comunicação social, não 

lhes é difícil manter este anonimato, pelo que é quase impossível, 

mesmo aos mais interessados nestes problemas, associar aos seus 

nomes, personalidades destacadas da vida dos seus respectivos 

países. 

Poucos serão nos E.U.A. os que associam o nome de Morgan à 

de personalidades de vida política como Walter Burns, Clinton 

48 Christopher Tugendhat, Las Empresas Multinacionales, Alianza Editorial, 
Madrid, pp. 19-20. 
49 Christopher Tugendhat, ob. c/r., p.168. 
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Dawkins, Eduard Grenfell, Willard Straight, Thomas Lamont, Dwight 

Morrow, Nelson Perkins, Russel Leffingwell, Elihu Root, John Davis, 

John Foster Dulles e Parker Gilbert50, etc, quando todos eles se 

encontram associados às suas actividades no campo dos seus 

interesses económicos e políticos. 

Apresentamos apenas estes exemplos pela importância que os 

E.U.A. têm na vida política financeira internacional, o que não 

significa que seja uma situação isolada, pois nos outros países 

europeus se encontra igualmente o poder financeiro intimamente 

implicado nos fenómenos políticos, implicação esta de que se 

apercebem perfeitamente as pessoas mais cultas nos seus 

respectivos países. 

Nos Estados de menor dimensão e poder financeiro, o domínio 

dos banqueiros internacionais é na ordem prática absoluto, pelo 

menos no que diz respeito às actividades financeiras e económicas 

de maior importância. 

Nos sistemas democráticos os políticos dependem dos votos 

das massas populares e para influenciarem estas a seu favor, 

necessitam não só de meios financeiros substanciais de que não 

dispõe, nem eles, nem os partidos a que pertencem, bem como 

necessitam dos meios de comunicação social. Ora uns e outros 

50 Carrol Quigley, ob. cit., pp.52-53. 
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estão sob o poder directo ou indirecto da força financeira 

internacional. 

Por outro lado estes países de fraco peso na vida internacional 

estão, mercê da sua própria fraqueza, sujeitos a seguir uma linha de 

actuação que é traçada por um conjunto de personalidades 

pertencentes aos países mais poderosos, ficando apenas com o 

escasso poder de decisão interna que não colida com aquela. 

Os meios utilizados para levar à obediência à linha traçada pelos 

centros de decisão internacional, são raramente directos, mas nem 

por isso menos eficazes. Na verdade, todos os governos tem 

necessidade de recorrer a financiamentos para resolver problemas 

urgentes de ordem financeira. Ora só a banca internacional está em 

condições de resolver estes problemas. É geralmente através de 

empréstimos que a banca internacional actua na via política, 

dominando os governos e os leaders políticos, obtendo concessões 

para o aumento do seu poder, influenciando nomeações para os 

altos cargos em todos os domínios, numa palavra, influenciando de 

maneira decisiva o curso dos acontecimentos. 

"Em Portugal, a venda de coca-cola esteve proibida, em virtude 

do seu possível risco para a saúde, até Janeiro de 1977, quando a 

interdição foi levantada, com naturalidade, pouco depois de a 

Administração americana negar um empréstimo de 300 milhões de 
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dólares que o Governo português necessitava com urgência. A 4 de 

Janeiro de 1977 surgia o seguinte artigo no Wall Street Journal. 

'O Governo português esperou ansiosamente durante semanas 

a confirmação de que Washington deferira o seu pedido de um 

empréstimo de emergência de 300 milhões de dólares e o dinheiro 

se achava a caminho. O empréstimo, finalmente concedido no 

último fim-de-semana, era aguardado há algum tempo. Os 

responsáveis do Tesouro americano atribuíam a demora a razões 

exclusivamente técnicas e asseguravam, quando interrogados, que 

os fundos estavam prestes a chegar. Talvez não passe de 

coincidência, mas dá-se a circunstância de que, pouco antes da 

aprovação do empréstimo em causa, Portugal pôs termo ao seus 

cinquenta anos de proibição da coca-cola. Uma empresa mista 

helvético-portuguesa iniciará, dentro de menos de seis meses, o 

engarrafamento da bebida, que até agora tem entrado de 

contrabando, procedente de Espanha, á razão de cerca de 12 

dólares a garrafa grande61. 

Os membros desta aristocracia eram declaradamente 

internacionalistas partidários de regimes ditatoriais por consideraram 

que os regimes democráticos eram os responsáveis dos males que 

afligiam a humanidade. Conscientes da sua superioridade, do poder 

esmagador de que dispunham, pretendiam como uma obrigação, de 

31 Charles Levinson, Vodka-Cola, Pub. Europa-América, 1977, p.240. 
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ordem moral colocar ao serviço de uma causa que outra coisa não 

pretendia do que superar os malefícios do sistema implantado e 

sustentado pela burguesia. Dela, afirmavam tinham saído guerras, o 

nacionalismo, o comunismo, uma sociedade injusta apenas 

empenhada na defesa dos seus privilégios, indiferente às carências 

e dificuldades de toda a ordem da maioria esmagadora dos 

cidadãos em todo o mundo. 

A solução para estes problemas viam-na, na esteira de Ruskin, 

na organização da sociedade numa base socialista. 

O historiador inglês, conhecido mundialmente, Arnold J. 

Toynbee, ao longo de toda a sua obra, interpreta a evolução 

histórica sempre à luz dos princípios básicos do ideário de John 

Ruskin, pondo sistematicamente em relevo a necessidade de 

ultrapassar a concepção particularista que tem dominado a vida dos 

povos através do nacionalismo e concomitantemente a exaltação 

das virtudes militares, para uma concepção universalista que gere a 

paz e o pão para todos os herdeiros da terra. 

Toynbee ao longo de toda a sua obra não se cansa de pôr em 

relevo as consequências a que tem levado ao longo da história, 

desde as épocas mais remotas, o uso da espada, mãe de glórias 

efémeras e de calamidades sem conta, sempre em constante 
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aperfeiçoamento até chegar aos nossos dias a pôr em risco a 

sobrevivência de toda a humanidade52. 

Um numeroso grupo de pensadores, de jornalistas, de 

escritores, de professores, de artistas, etc, tem estado ao serviço 

destes ideais, procurando através dos seus escritos, da sua palavra 

e da sua acção, criar na opinião pública uma mentalidade 

desfavorável aos ideais, aos privilégios da classe pequeno-

burguesa. Esta, entretanto está preocupada apenas com a 

preservação dos seus direitos de propriedade e outros privilégios 

garantidos pelas leis53, num feroz egoísmo que a impede de cumprir 

com o seu dever de solidariedade com os outros povos a cuja 

exploração, segundo Toynbee, deve o seu escandaloso nível de 

vida54. 

É de crer, segundo o mesmo autor, que um poderoso e 

reduzido número de individualidades, conscientes do seu poder e 

das flagrantes injustiças resultantes de um sistema político 

idealmente concebido como um sistema revolucionário mas que, 

mercê da incapacidade da burguesia se transformou, na ordem 

Veja Arnold J. Tonybee, Los Estados Unidos y la Revolution Mundial, 
Emecé Editores, S.A., Luzuriaga, 38 - Buenos Aires, 1963. Idem A 
civilização posta à prova, Companhia Editora Nacional, Rua dos Gusmões, 
639, São Paulo, 1953. 

Angel Cristobal Montes, La Democracia en Espana, Ediciones B. S. A., 
1993, pp.23-43. 

Toynbee, Los Estados Unidos y la Revoluton Mundial, p.41. 
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prática, num sistema protector de egoísmos, conservador e 

explorador despudorado da miséria de outros povos, se sintam 

como uma aristocracia cujo dever moral é pôr o seu poder ao 

serviço do bem da humanidade, segundo o ideário de John Ruskin. 

A filosofia política de John Ruskin e o projecto de Rhodes nele 

inspirado, deram assim origem ao projecto global capaz de criar 

uma nova ordem mundial em que ficasse assegurada uma linha de 

evolução que garantisse os progressos de ordem moral e material 

alcançados pelas nações mais avançadas e desde a Revolução 

Francesa ameaçadas pelo sistema político democrático e pela falsa 

liderança da burguesia. 

Como Jonh Ruskin afirmou era imperioso que esta preciosa 

herança de "educação, beleza, império da lei, liberdade, decência, e 

auto-disciplina" que caracterizava a classe superior inglesa fosse 

salva mas que "esta tradição podia vir a não ser salva nem mereceria 

sê-lo, a não ser que pudesse vir a ser incorporada nas classes 

baixas inglesas e nas não inglesas do resto do mundo" e que "se 

esta preciosa tradição não fosse extensiva a estas duas grandes 

maiorias, a minoria da classe alta inglesa acabaria finalmente por 

ser submergida por estas maiorias e a sua tradição perdida'55. 

Como é natural, uma vez conscientes do seu tremendo poder e 

da oportunidade que este lhes dava de assumirem o papel de uma 

55 Carrol Quigley, ob. cit., p.130. 
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verdadeira aristocracia, isto é, o de responsáveis pela condução dos 

negócios do mundo, logo o assumiram como um dever moral. 

Como já tivemos ocasião de o dizer, uma vez levada a cabo a 

tarefa de organização das Round Table, na Inglaterra, nos Domínios 

e, em menor escala, por mais tardia, nos E.U.A., impos-se a criação 

de outros organismos, sem carácter secreto, embora muito 

discretos quanto à sua finalidade e actuações. Surgiu assim, pelo 

final da guerra de catorze, a rede dos Royal Institute of Internacional 

Affairs implantados em todos os pontos em que já existiam os 

Round Table Groups, organismos secretos através dos quais 

actuava a sociedade secreta criada por Rhodes e Milner. Aqueles 

institutos eram, digamos, a face visível, embora dificilmente 

penetrável dos Round Table Groups, sendo deles naturalmente que 

saíam as instruções sobre a actuação que deviam seguir no seu 

trabalho conspiratório. 

Na América do Norte, embora com uma designação distinta e 

por essa época em muito menor número, mas já apoiado por 

Morgan e pelos Rockefeller, surgiu o Council of Foreign Relations, 

desempenhando junto dos Round Table Groups o mesmo papel 

que o Institute of International Affairs nos territórios de língua 

inglesa. 

Esta estrutura foi organizada por individualidades ao serviço de 

Morgan, encontrando-se entre elas, Lamont e Beer que tinham 
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estado integrados na comissão americana à Conferência de Paz em 

Paris. Durante a sua estadia tinham aproveitado para entrar em 

íntimo contacto com os elementos ingleses recrutados por Lord 

Milner, como delegados à mesma Conferência de Paz. Foi nessa 

ocasião que os planos originais do Royal Institute of International 

Affairs e o Council of Foreign Relations foram elaborados e em 

seguida postos em prática. 

Embora sendo do conhecimento do público a existência destes 

organismos, pouco ou nada se sabe das suas actividades, a não ser 

de maneira indirecta, a maior parte das vezes deduzida das 

posições políticas e actividades dos membros chamados a 

desempenhar altas funções na finança, na política e na 

administração. 

O jornal Chrístian Science Monitor, um entre muitos, dos órgãos 

de comunicação social ligados ao C.F.R.56 , deu no seu número de 

1 de Setembro de 1961, um relato que se pode considerar como 

uma informação oficiosa acerca do papel que o Council 

desempenha na sociedade americana. Esta informação surgiu para 

satisfazer ou acalmar um surto de curiosidade pública suscitada por 

acusações que surgiram em alguns órgãos menores da 

comunicação social, acerca das suas actividades secretas. 

56 É convicção generalizada que entre estes se encontram o New York 
Times, The New York Harold Tribune, Chicago Tribune, Washington Post, e 
as revistas Time, Life, The Harper's Magazine, a Look, e a Atlantic Monthly. 
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A sede do Council está situada na Park Avenue, encontrando-se 

quase em frente à embaixada da Rússia. O Christian classificou o 

Council como "provavelmente uma das mais influentes 

organizações semi-públicas no campo das relações exteriores". O 

edifício em que se encontra instalado foi oferta dos Rockefeller. 

Quanto à sua constituição, o referido artigo afirma que dele 

faziam parte "nomes de pessoas que se distinguiram no campo da 

diplomacia, governo, finanças, ciências, no trabalho, no jornalismo, 

no campo jurídico e na educação. O que reunia representantes tão 

numerosos e de proveniência tão variada como seus membros, foi o 

apaixonado propósito de reflectirem sobre a orientação da política 

externa norte-americana'67 

Naturalmente que os membros desta organização são 

cuidadosamente seleccionados, sendo os escolhidos, apoiados com 

tudo o que necessitam para influenciar o meio em que desenvolvem 

a sua actividade profissional e naturalmente treinados para o 

desempenho da missão ou missões que lhe forem confiadas. O 

artigo do Christian afirma que dos mil e novecentos membros "cerca 

de metade dos seus membros foi convidada a assumir cargos 

oficiais no governo ou a intervir como consultores em numerosas 

ocasiões'58. 

57 W. Cleon Skousen, ob. c/'f.,p.51. 
58 W. Cleon Skousen, ob. c/f., p.51. 
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Por sua vez no Harpers de Julho de 1958, encontra-se também 

um artigo intitulado Escola de Estadistas escrito por Joseph Kraft, 

membro da organização, que a "descreve como tendo sido o lugar 

privilegiado de decisões básicas do governo, como tendo 

determinado o contexto de muitas mais decisões e como tendo 

servido repetidamente de campo de recrutamento de funcionários 

superiores da administração'69. 

Nesta exposição o autor revelou como "o C.F.R. fornece aos 

seus membros o treino que lhes permite actuar de acordo com a 

linha estratégica a ser levada a cabo*0. Joseph Kraft esclarece 

ainda que a criação do C.F.R. dentro da rede da Casa Branca se 

deve ao Colonel Mandell House, ajudante e confidente do 

Presidente Wilson e intimamente relacionado com James Green. O 

Colonel House revelou a criação de um organismo internacional, 

apoiado em poderosas forças, tendo como objectivo a implantação 

do Socialismo como foi sonhado por Karl Marx, O quadro 

cuidadosamente selecionado de apoiantes do C.F.R. para apoiarem 

o Colonel House na sua acção junto do Presidente e através deste 

na Administração, foram Walter Lippman, John Foster Dulles, Allen 

Dulles e Christian Herter. 

59 W. Cleon Skousen, ob. c/f., p.51. 
60 W. Cleon Skousen, ob. c/f., p.52 
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Todos eles estiveram com o Colonel House na Conferência de 

Paz em Paris, hóspedes dos grupos ingleses e americanos dos 

Round Table tendo-se reunido em 19 de Maio de 1919 no Hotel 

Magestic de Paris com House, para organizarem as diferentes 

frentes de actuação em vários pontos do mundo. 

Sobre a influência do C.F.R. nas tomadas de posição do 

Departamento de Estado na política externa dos E.U.A., depois da 

guerra de 1914, bastará citar o seguinte documento inserto no State 

Department Publications, 2349, intitulado Report to the President on 

the results ofthe San Francisco Conference, da autoria de Eduward 

Stettinius, Secretário de Estado: "Com a erupção da guerra na 

Europa era claro que os Estados Unidos seriam confrontados 

depois da guerra com novos e excepcionais problemas ... 

Consequentemente foi criada uma comissão por sugestão do C.F.R. 

antes do final de 1939, para tratar dos problemas do pós-guerra 

(como tal 2 anos antes do E. U. terem entrado na guerra). Esta 

comissão foi assistida por um grupo de investigadores que em 

Fevereiro de 1941 deu origem a uma classificação de Investigação 

Especial no Departamento de Estado, (todos menos um eram 

membros do C.F.R.), passando os seus membros da lista de 

pagamento do C.F.R. para a lista de pagamentos do mesmo 

Departamento de Estado"61. 

61 Citado por W. Cleon Skousen, ob. c/f., p.52. 
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Foi este grupo que criou as estruturas básicas das Nações 

Unidas62 e definiu as políticas de post-guerra que levaram à entrega 

ao bloco comunista, de milhões de cidadãos livres, durante os sete 

anos que se seguiram ao final da guerra. 

Em 1945, a delegação americana à conferência das Nações 

Unidas compreendia nada menos de 74 membros pertencentes ao 

C. F. R., estando entre eles Alger Hiss, mais tarde condenado como 

espião da U.R.S.S., Harry Dexter White também agente soviético, 

Owen Saltimor, descrito pela Comissão do Congresso como um 

"consciente, articulado instrumento da conspiração internacional 

soviética", John J. Mc Cloy, antigo membro da direcção do 

Rockefeller Chase Manhattan Bank, Harold Strassen, Nelson 

Rockefeller, John Foster Dulles, Philip Yesrap e Dean Acheson. 

Estes e 38 membros do C. F. R. ocuparam as posições chave mais 

importantes, ao nível em que as decisões eram tomadas para a 

constituição da organização das Nações Unidas. 

No eixo Morgan — Rockefeller, a família dos Lamont, cujos 

membros eram personalidades de relevo nos círculos do C.F.R. e 

que representavam os principais banqueiros de Wall Street, 

desempenharam um importante e activo papel na promoção das 

políticas  pró-soviéticas.  Corliss  Lamont,  membro do C.F.R.,  foi 

62 O terreno em que foi construída a sua sede foi oferecido por Nelson 
Rockfeller. 
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classificado pelo House Commitee on Un-American Activities, como 

sendo "provavelmente o mais persistente propagandista da União 

Soviética que se possa encontrar em qualquer parte dos E. U. A." 

Os Lamont e outros membros do escol do C.F.R. estavam em 

estreita ligação com muitos outros programas financiados por Wall 

Street, naturalmente por incumbência do C. F. R., todos orientados 

no sentido de criar um clima favorável aos interesses da União 

Soviética. Entre os que se salientaram pela acção desenvolvida 

neste sentido, podem citar-se os seguintes: American Association 

for the United Nations, Council Affairs, Commitee for Economic 

Development, Business Advisory Council, Commision on National 

Goals, American Assembly, National Planning Association, 

Americans for Democratic Action. 

No plano internacional, o C.F.R. está ligado a numerosas 

organizações quer directa quer indirectamente, como por exemplo, 

às Conferências de Bilderberg, às Pugwash Conferences, à English 

Speaking Union, às Pilgrims Society, todas elas controladas pelas 

Round Table. 

É nestas reuniões de nível internacional, que se traçam as linhas 

de orientação a ser inseridas na política internacional. O número dos 

que participam nestas reuniões, naturalmente variável, corresponde 

à representação mais altamente classificada dos sectores mais 

relevantes  da  vida  das   nações   representadas:   os   banqueiros 
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internacionais, as corporações que englobam as maiores empresas 

internacionais, as fundações isentas de taxas e as personalidades 

mais representativas pertencentes à organização. Estas reuniões, 

geralmente anuais e sem local fixo, são secretas, sabendo-se 

apenas sobre eles e nem sempre se sabe, o local da reunião e o 

nome dos participantes. 

Raymond B. Fosdick, assíduo membro destas reuniões, 

classificou o grupo de Bilderberg como um conjunto de 

individualidades que tecem "a infinidade de fios económicos e 

políticos que preservam a paz". 

O próprio Congresso dos Estados Unidos tentou várias vezes 

tomar conhecimento das actividades destes grupos, promovendo 

investigações em que estiveram envolvidos altos funcionários 

governamentais, colocados sob juramento e interrogados, não tendo 

conseguido obter deles informações com algum significado. 

As conferências de Pugwash estão intimamente relacionadas 

com o multi-milionário Cyrus Eaton que as criou. Eaton foi ajudado 

por John Rockefeller, tendo-se transformado num grande magnata 

no domínio industrial e dos serviços, tanto no Canadá como nos 

E.U. A.. A empresa Tower International, Inc., propriedade de seu 

filho, juntou-se à International Basic Corporation dos irmãos 

Rockefeller, com a finalidade de promoverem o comércio entre o 

bloco comunista e os E.U., o Canadá e a América Latina. 
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Eaton declarou repetidas vezes ser partidário da tese de que a 

União Soviética e os E. U. deviam estar intimamente relacionados, 

não só no campo económico, como no da política internacional. Nas 

suas frequentes visitas aos países do Leste e à União Soviética foi 

sempre considerado como um hóspede de honra e sempre que 

individualidades de destaque daqueles países visitavam o Canadá 

ou os Estados Unidos, Eaton foi sempre o seu hospedeiro. 

Em 1954 ofereceu a sua casa em Pugwash na Nova Escócia, 

sua terra natal, para servir de retiro a intelectuais ligados ao 

Establishement. Poucos anos depois, em 1957 deu início à 

realização da primeira conferência de Pugwash em que estiveram 

presentes cerca de 20 dos mais destacados cientistas nucleares, 

oriundos dos E.U., Canadá, Austrália, França, Japão, Grã-Bretanha, 

Áustria, Polónia comunista, China comunista e da União Soviética. 

Que se passou? 

Nada se soube, nem certamente se saberá o que, só por si, não 

deixa de ser significativo. Se nada de condenável, à luz do 

pensamento oficial, se tivesse passado e dadas as suspeitas que 

estas reuniões sempre levantaram, seria compreensível que sobre 

ela se não tivesse abatido um silêncio total, como aconteceu. 

A partir desta primeira reunião muitas outras foram realizadas 

até aos nossos dias e, com certa frequência em países do Leste, 
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tendo em todas elas participado altos funcionários das 

administrações americanas. 

Julga-se que nestas conferências devem ter sido discutidos os 

processos e os meios a utilizar para influenciar a opinião pública e 

pressionar a administração no sentido do desarmamento, 

baseando-se em pretensas intenções pacíficas do governo 

soviético, que outra coisa não desejaria, senão a paz. Os serviços 

prestados por Cyrus Eaton aos interesses soviéticos devem ser sido 

de tal maneira elevados, que lhe foi concedido o Prémio Lenine da 

Paz. 

As outras organizações citadas, não passam de outras tantas 

formas de actuação subordinadas ao mesmo objectivo: preparar, 

cuidadosamente e sem pressas, o caminho que há-de levar à 

implantação de um governo mundial de base socialista, como o 

recomendara John Ruskin. Esta seria a única estrutura de poder 

que podia salvar as mais altas aquisições da civilização do império 

das massas e permitir que essas conquistas da civilização 

pudessem ser transmitidas progressivamente a todas as classes 

sociais, primeiro aos povos da língua inglesa e depois a todos os 

povos do mundo. 

Pensa-se que a influência do C.F.R. em Washington tem sido 

muito elevada dado que, em todos os governos desde a sua criação 

em 1913, participaram numerosos elementos desta organização. 
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Quando da subida ao poder de Nixon, muitos foram os 

americanos que tiveram esperança numa quebra de influência do 

C.F.R.. Se é certo que ela se deu em certos sectores da 

administração, noutros, e os mais importantes, ela manteve-se 

como nos governos anteriores. É mesmo muito possível que a sua 

saída forçada da presidência tenha sido o resultado da sua tentativa 

de quebrar a influência do C.F.R., tanto a nivel interno, como 

internacional. 

Nos nossos dias, a subida ao poder de Reagan foi tomada como 

uma vitória dos opositores à linha de actuação política e influência 

nos negócios públicos do C.F.R., mas também Reagan foi posto 

perante a ameaça do impeachment sendo forçado a fazer marcha 

atrás e a aceitar a orientação do C.F.R., bem visível na substiuição 

a que procedeu do secretário de Estado, pelo embaixador Carlucci, 

membro destacado de C.F.R.. 

A mudança brusca de atitude de Reagan em relação à União 

Soviética só pode ter esta explicação. De império do mal, como a 

classificou pouco tempo antes da cimeira e do que nesta se passou, 

não se pode deixar de admitir que cedeu às pressões do C.F.R. 

para salvar a sua posição ameaçada. 

E evidente que os promotores do Projecto do Governo Mundial, 

que visa alterar tão profundamente a vida do mundo, não podem 
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deixar de actuar de maneira extremamente directa e de lançar mão 

de todos os meios que possam servir o objectivo que se propõem. 

Pelo que se disse do projecto teórico delineado por John Ruskin, 

este baseava-se numa filosofia que nada tinha a ver com a 

prevalecente no seu e no nosso tempo, de base religiosa cristã e 

concepção moral que lhe corresponde, que impõem naturalmente à 

acção política e ao comportamento dos indivíduos na sociedade 

civil, barreiras que não podem transpor sem traírem aquela 

concepção do mundo e da vida. 

A posição de John Ruskin e dos seus seguidores nada tem a ver 

com esta concepção, como vimos, pelo que é um erro que tem sido 

cometido por muitos dos seus opositores, ao expor, criticar e julgar 

as suas actividades e o seu objectivo apresentando-os como 

traidores a uma concepção do mundo e da vida que nunca 

aceitaram. 

A sua posição é completamente coerente. A filosofia do seu 

projecto admite sem contradições que os fins justificam os meios, 

pelo que utilizam sempre os que lhe são úteis, sem qualquer 

espécie de contradição com os princípios que aceitaram. 

Do lado dos seus opositores é que podem encontrar-se 

numerosas contradições que resultam sempre do facto de 

defenderem uma concepção do mundo e da vida, uma concepção 

cristã esvaziada do seu conteúdo fundamental, do seu fundamento, 
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do ponto de partida, do que justifica a sua existência: a 

subordinação da vida terrena à vida sobrenatural. Há pois, a nosso 

ver, mais razão em chamar traidores aos seus opositores, do que 

estes aos que pertendem conduzir o mundo a partir de uma 

concepção que nada tem a ver com a degenerada pseudo-

concepção cristã que dizem defender mas que na verdade apenas 

lhes serve para satisfazerem as suas ambições e os seus 

interesses na ordem prática. 

Pode dizer-se, embora com alguma simplificação, que os 

opositores ao projecto global defendem aquilo a que Quilgley 

chamou os valores da classe média. 

Quando se procura porém aprofundar o significado desta 

expressão verifíca-se que apenas pertendem perpetuar a situação 

pouco clara e incoerente, saída fundamentalmente da Revolução 

Francesa, em que uma concepção pagã e materialista pertendeu 

fundamentar-se em princípios e valores laicizados da concepção 

cristã. Os defensores desta, por sua vez, embora defendendo 

teoricamente os princípios e os valores cristãos, vivem segundo 

aqueles outros princípios e valores de onde resulta a perpetuação 

de contradições que levam muitos, que não aceitam viver com 

essas contradições a assumirem posições extremistas como a do 

Projecto Global. 
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Compreende-se que aqueles que combatem este projecto 

apenas com o objectivo de defenderem os seus interesses, acusem 

os seus promotores de pretenderem instaurar uma situação 

colectivista em que desapareceriam a liberdade democrática e a 

propriedade privada, os valores mais salientes da classe média a 

que se refere o Dr. Quigley. Não admitem que se possa pensar 

numa ordenação do mundo em novas bases em que sejam 

eliminados os evidentes e crúeis desequilíbrios entre nações e 

indivíduos, geradores de tantas vitimas inocentes. Não se pretende 

naturalmente, com estas observações aceitar como solução a que 

parece ser preconizada pelo Global Establishment mas apenas 

chamar a atenção do hipotético leitor para elementos que lhe 

permitam tomar conhecimento de um problema que também lhe diz 

respeito e de que possivelmente não está suficientemente 

informado, não podendo, como tal, tomar acerca dele uma opinião 

fundamentada. 

Para este esclarecimento parece-me importante referirmo-nos, 

de maneira algo pormenorizada, ao papel que nesta conjura 

mundial têm desempenhado os banqueiros. 
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O PAPEL DA BANCA E DAS FUNDAÇÕES 

ISENTAS DE IMPOSTOS 

Os banqueiros ingleses há muitos anos já que dominavam a vida 

financeira da Inglaterra através da fundação, em 1694, por William 

Paterson, antigo pirata ao serviço da realeza, do Banco da 

Inglaterra. Paterson além de pirata bem sucedido, revelou-se um 

financeiro verdadeiramente genial. Se o crédito era já conhecido 

havia muitos séculos e as notas de crédito igualmente, para evitar 

os inconvenientes do transporte de moedas, Paterson descobriu 

que apenas haveria necessidade de ter nos cofres do banco a 
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quantidade de ouro necessária para cobrir a fracção dos certificados 

que seriam apresentados para trocar por ouro. Desta forma o resto 

do ouro poderia ser utilizado pelo banco para negócios ou para 

passar certificados sem cobertura, isto é, que excediam a reserva 

de ouro comprometida com a passagem de certificados. 

William Paterson dizia, por isso, que o banco tinha um benefício 

de juro em todos os dinheiros que se criam do nada. Outros 

processos dos bancos criarem dinheiro do nada foram mais tarde 

utilizados, proporcionando à comunidade bancária aumentar 

consideravelmente o seu poder e influência. 

Os governos começaram a sentir o peso que o Banco da 

Inglaterra tinha nas suas decisões políticas, tentando em 1844 

introduzir no alvará do banco alterações que limitassem o seu poder 

mas a tentativa não foi bem sucedida, porque o poder que o banco 

representava, já era suficiententemente forte para se lhe opor com 

êxito. 

O chanceler do Tesouro e mais tarde Primeiro Ministro 

Gladstone, em 1852, declarou que "o ponto fulcral da situação 

estava no seguinte: em matéria de Finanças o governo não podia 

actuar como um poder autónomo, mas teria de deixar ao poder do 

dinheiro um papel inquestionável e da maior importância'63. 

63 Citado por Carrol Quigley, ob. c/f., p.325. 
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Reginald Mckenna, antigo chanceler do Tesouro, em 1915/16 

como Presidente do Midland Bank, não hesitou em declarar aos 

seus associados: "Receio que o cidadão comum não gostasse que 

lhe dissessem que os bancos podem e devem criar dinheiro... E 

que os que controlam o crédito da nação, dirigem a política dos 

governos e detêm nas palmas das suas mãos o destino do povo'eá. 

Por sua vez Sir Drumond Frazer, Vice-Presidente do Instituto 

dos Banqueiros, não teve também dúvidas em afirmar que "o 

Governador do Banco de Inglaterra deve ser o autócrata que dita os 

termos em que o governo pode obter dinheiro emprestado'65. 

O governo trabalhista nacionalizou o Banco de Inglaterra em 

1946, mas esse facto, contrariamente ao que se poderia esperar, 

não teve nenhum efeito significativo na limitação do poder que o 

dominava. No Gabinete de Directores que assistem o Governador 

do Banco, nomeado pelo Governo, encontram-se representados os 

grandes bancos e as grandes firmas por eles controladas. 

A vida financeira britânica continuava controlada por uma 

escassa centena de firmas privadas de banqueiros onde se 

encontravam colossos como os Baring Brothers, os Rothshild, os 

Shroder, o Morgan Grenfell, os Hambros, os Lazard Brothers, etc. 

64 Citado por Carrol Quigley, ob. cit., p.325. 
65 Citado por Carrol Quigley, ob. cit., p.325. 
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A situação nos Estados Unidos evoluiu de maneira distinta da 

situação inglesa. 

No período de 1880 a 1909 pode dizer-se que o controlo da 

estrutura financeira estava nas mãos dos grandes banqueiros e dos 

grandes negociantes, intimamente relacionados através de 

sociedades em que mutuamente participavam. 

No topo desta complexa estrutura estavam duas entidades que 

sobressaíam pelo seu poder, tanto financeiro como económico, uma 

situada em Nova York, sob a chefia de J. P. Morgan e Companhia e 

a outra, no Ohio, chefiada pela família Rockefeller. 

O poder destes dois colossos era já nessa época de tal 

dimensão que, ao menos ao nível federal, a sua posição era 

decisiva na condução da vida política e na vida financeira e 

económica, nada era possível contra eles. Só uma destas 

sociedades, controlada por J. P. Morgan e Companhia, a American 

Telephone and Telegraph, tinha maiores recursos financeiros do 

que a riqueza total de 21 Estados da União. 

Em 1930 as duzentas maiores sociedades controladas por um e 

o outro grupo, J. P. Morgan e Companhia e a família Rockefeller, 

era detentoras de 49,2% dos bens das quarenta mil sociedades 

existentes, nada menos do que 81 biliões de dólares dos 161 biliões 

que representavam. 
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O controlo do sistema económico e financeiro estava 

praticamente nas mãos destas duas grandes sociedades. 

O espantoso surto de desenvolvimento que a partir do final do 

século XIX, princípio do século XX, caracterizou a vida americana, 

veio criar aos grandes da economia problemas delicados, em 

relação ao controlo da vida financeira e económica. 

A notoriedade de ostentação de riqueza em que viviam, 

despertava na opinião pública a curiosidade de conhecer o papel 

que desempenhavam na vida política do país. 

O segredo que até aí tinham conseguido manter na construção 

dos seus impérios financeiros e económicos, não era mais possível 

manter a nível público, com as consequentes repercussões nas 

eleições nacionais. 

Os grandes banqueiros americanos compreenderam que 

chegara o momento em que se impunha criarem um instrumento 

que lhes permitisse manter o controlo do poder de que dispunham 

de maneira tão discreta como os banqueiros ingleses tinham 

conseguido com a criação do Banco de Inglaterra e que fora 

seguido pelos banqueiros europeus com a criação dos bancos 

centrais em França, Alemanha, Itália e Suíça, para só citar os mais 

importantes. 

As ligações, não só de negócios, como familiares, que faziam 

parte do projecto acordado entre as grandes famílias de banqueiros 
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para a criação de um poder que detivesse e controlasse a vida 

financeira e económica mundial, impunham naturalmente que os 

banqueiros americanos dispusessem de um instrumento tão útil e 

eficaz como eram os bancos centrais. Embora a constituição e 

poderes destes bancos não fosse exactamente a mesma, todos 

tinham uma característica comum: a de ter a aparência de um 

organismo estatal, mas ser efectivamente dominado pelo poder da 

banca. 

Esta característica fundamental foi claramente expressa pelo 

economista Dr. Gabriel Kolko nas seguintes palavras: 

"Ironicamente, ao contrário do consenso dos historiadores, não foi a 

existência de monopólio que levou o governo Federal a intervir na 

economia, mas a sua falta... Na longa caminhada, os <<leaders<< 

dos negócios-chave, chegaram à conclusão de que não tinham 

interesse em investir numa indústria e economia caóticas nas quais 

não somente os seus lucros como as suas próprias existências 

podiam ser desafiadas'66. 

O Dr. Serano S. Pratt, por sua vez, afirmou no seu livro The work 

of Wall Street, o seguinte: "Quando falamos em Wall Street, de 

banqueiros privados, referimo-nos a uma mão cheia de grandes 

casas bancárias cujas operações têm uma escala internacional e 

66 Gabriel Kolko, The Triumph of Conservantism, Editora Quadrangle 
Books, Chicago, 1967, p.4-6. 
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que nos Estados Unidos representam o mesmo poder que os 

Rothschild têm há muito tempo na Europa. Estas casas podem 

estar, como J. P. Morgan and Company, Brothers and Company, 

intimamente aliadas por laços de sociedade a outras poderosas 

firmas noutras cidades e por sua vez representar nos Estados 

Unidos grandes firmas e instituições da Europa, como por exemplo, 

August Belmont and Company têm há muito representado os 

Rothschild. No princípio do nosso século John D. Rockefeller, 

comprou o Chase Bank e seu irmão William comprou o National City 

Bank de Nova York. Mais tarde estes dois bancos deram origem ao 

Chase-Manhatham Bank, a entidade bancária mais poderosa dos 

nossos dias'67. 

Compreende-se que dado o extraordinário surto de 

desenvolvimento que se verificou sobretudo a partir do princípio do 

nosso século, os banqueiros tivessem sentido dificuldades em 

manter o controlo da economia americana por lhes faltar o 

instrumento de que a maior parte dos países europeus já 

dispunham — um banco central. 

Desta necessidade virá a nascer o Federal Reserve System, em 

1913, com características porém distintas das dos bancos centrais 

europeus, embora desempenhando as mesmas funções, o que não 

'7 Serano S. Pratt, The Work of Wall Street, Appleton and Company, New 
York, 1916, p.340. 
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surpreende, se se atender ao facto de que a estrutura bancária 

norte-americana era muito diferente da europeia. 

No conjunto do território existiam, na década de 50, cerca de 15 

mil bancos de que apenas a metade, onde se encontravam os 

maiores, eram membros do Sistema da Reserva Federal, sendo um 

terço daquele total apoiado pelo Governo Federal e os restantes por 

cada um dos 48 Estados da União. 

O escritor e economista Stephan Birmingham no seu livro Our 

Crowd atribuiu a Paul Warburg, o papel de representante dos 

grandes banqueiros nas diligências que era necessário levar a cabo 

na comunidade bancária para encontrar uma solução para a 

resolução do problema do controlo da vida financeira e económica 

dos Estados Unidos, que todos consideravam, com a estrutura 

existente, ser cada dia mais difícil de conseguir. Com ele trabalhava 

o representante da J. P. Morgan em Washington, o Senador Nelson 

Aldrich, genro de John D. Rockefeller, tendo ambos convocado uma 

reunião, no maior segredo, com os representantes de alta finança, 

para elaborarem um plano das acções a levar a cabo para a 

constituição de um sistema que preenchesse as mesmas funções 

dos bancos centrais europeus. 

A reunião teve lugar na Geórgia, em Jekyl Island, tendo sido 

tomadas todas as precauções para que não chegasse ao 

conhecimento dos órgãos da comunicação social. 
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O representante dos Rockefeller, Frank Venderlip, muito mais 

tarde, refere-se nos seguintes termos a esta reunião: "A despeito 

dos meus pontos de vista acerca do interesse para a sociedade, de 

uma maior publicidade acerca de assuntos referentes aos negócios 

das corporações, houve uma ocasião próxima do final de 1910, em 

que fui tão discreto — na verdade quase furtivo — como um 

conspirador. 

... Sinto não ser exagero falar de uma expedição secreta a Jekyl 

Island como oportunidade para discutir o que mais tarde veio a ser o 

Federal Reserve System'68. 

A esta reunião assistiram as seguintes individualidades: o 

representante da J. P. Morgan e Companhia, Henry D. Divison; o 

Presidente do National City Bank, propriedade dos Rockefeller; o 

assistente do Secretário de Estado do Tesouro, A. Piatt Andrew e 

Benjamin Strong do Bankerstrust, propriedade de Morgan bem 

como Paul Warburg. 

A reunião terá sido convocada com uma certa urgência porque o 

Banking Law Journal, apoiado por um certo número de 

personalidades políticas independentes das esferas do poder 

económico e financeiro, defendiam a criação de um banco central 

totalmente independente daquele poder e que estava a ser acolhida 

com entusiasmo por uma opinião pública que não via com bons 

68 Frank Vanderlip, Evening Post, 9 de Fevereiro de 1935, p.25. 
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olhos o imenso poder que se encontrava concentrado em Wall 

Street. Tornava-se como tal urgente intervir no processo em curso, 

propondo a criação de um banco central que tivesse a aparência de 

satisfazer aquela exigência, mas que efectivamente entregasse o 

controlo da vida financeira e económica às sociedades de 

banqueiros. 

O plano elaborado foi apresentado ao Senado como Aldrich BUI 

mas o nome do Senador Nelson Aldrich, estava tão intimamente 

ligado a Wall Street e à casa Morgan que o plano foi rejeitado. Aliás 

o próprio Partido Republicano, então no poder, mas não tendo a 

maioria no Senado, não estava menos ligado na mente pública a 

Wall Street do que o Senador Aldrich. Não só por estes motivos mas 

também pela forte oposição manifestada, quer pelos grupos que 

apoiavam a iniciativa do Banking Law Journal, quer pela crescente 

hostilidade e desconfiança de uma parte substancial da opinião 

pública, que via com bons olhos uma limitação do poder da Wall 

Street, os grandes banqueiros decidiram adiar a operação para uma 

ocasião mais oportuna. 

Acalmada a agitação que a sua iniciativa desencadeara e após 

vários encontros, decidiram juntar esforços para levar ao poder o 

Partido Democrático na eleição presidencial de 1912, embora 

tivessem uma dificuldade de monta dado que o Presidente Taft, 
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que se lhes opusera, parecia ter todas as condições para ser 

reeleito. 

Embora se não possa afirmar que a decisão do antigo presidente 

republicano Teddy Roosevelt de se apresentar às eleições pelo 

Progressive Party contra Taft, tenha estado ligada a Wall Street, o 

certo é que esta decisão alterou profundamente a situação por 

aumentar as probabilidades de Wooddrow Wilson, candidato do 

partido democrático, ganhar as eleições. 

Sabe-se porém que Wall Street e muito especialmente Morgan, 

através dos seus agentes Frank Mounsey e George Parkins 

exerceram larga actividade, pondo à disposição do staff de 

Roosevelt, não só os meios financeiros como pessoal ligado a Wall 

Street na organização e execução da campanha. 

Ferdinand Lundberg escreveu: "Tão cedo quanto Roosevelt 

declarou que queria substituir Taft, a derrota do presidente era 

inevitável. Ao longo de toda a luta dos três candidatos, Roosevelt 

tinha Mounsey e Parkins constantemente nos seus calcanhares, 

fornecendo dinheiro, supervisando os seus discursos, trazendo 

gente de Wall Street e em geral carregando o fardo da campanha 

contra Taft... 

Parkins e J. P. Morgan and Company, foram a substância do 

Progressive Party; tudo o resto era simples ornamento...  Numa 
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palavra, os fundos da campanha de Rooseveit foram fornecidos por 

dois homens de mão de Morgan que desejavam o 'scalp' de Taft'e9. 

Era evidente que aos banqueiros o que interessava era dividir o 

campo republicano e, ao mesmo tempo, apoiar com todos os meios 

necessários a campanha de Wilson. O próprio candidato tinha tido 

desde o início o apoio dos banqueiros, não só com meios 

financeiros, como com os meios da comunicação social que 

dominavam. Diz Ferdinand Lundeberg: "O génio financeiro por 

detrás de Wilson era Cleveland H. Dodge, do National City Bank 

(Rockefeller)..."70. 

Mas não eram os únicos. Outros apoiantes ligados a Wall Street, 

como Jacob Schiff, Bernard Baruch, Henry Morgenthau, Thomas 

Fortune Ryan e o editor do New York Times, Adolf Ochs, bem como 

outros dependentes de Morgan, repartindo-se uns e outros pelas 

duas campanhas, que para os banqueiros de Wall Street não 

passava de uma só campanha, a dos seus próprios interesses, no 

fundo apenas a criação das condições que lhes permitisse fundar o 

banco central com a estrutura que lhes convinha. 

69 Ferdinand Lundberg, Ameríca's 60 Families, Vanguard Press, New York, 
1938, pp. 110-112. 
70 Ob. c/f., pp. 109-113. 
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Logo após a vitória de Wilson, os partidários da criação do banco 

central criaram uma organização destinada a preparar a opinião 

pública para a sua aceitação. 

A este propósito afirma o Professor Kolko: "Durante a primavera 

de 1911 os promotores do plano movimentaram-se para criar uma 

organização intitulada National Citizens League for the Promotion of 

a Sound Banking System, para levar a cabo a tarefa. Warburg e 

outros banqueiros de Nova York por detrás do plano de Aldrich, 

combinaram que a Liga teria a sua sede em Chicago...'171. 

Dada a influência de Rockefeller na Universidade desta cidade, a 

organização seria chefiada por J. Lawrense Laughlin, seu membro, 

tendo como assessor o seu antigo aluno e amigo íntimo H. Parker 

Willis. Os dois foram encarregados de dar uma nova redação ao 

Aldrich Bill recusado pelo Senado. Entretanto os apoiantes 

financeiros de Wilson escolheram cuidadosamente os assessores 

jurídicos e financeiros do novo Presidente, destacando-se entre eles 

o Colonel Edward Mandell House, filho de um financeiro 

representante de importantes interesses britânicos nos Estados do 

Sul, que acabaria por se tornar na personalidade mais influente da 

administração do Presidente Wilson. À sua influência junto deste e à 

sua indiscutível capacidade de manobrar nos bastidores, se ficou a 

71 Ob. cit, p.186. 
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dever a criação do banco central e a aprovação do imposto gradual 

de rendimentos. 

O Colonel House era elemento destacado da organização na 

América do Norte, do projecto político global de Cecil Rhodes, então 

em franco desenvolvimento. O biógrafo e editor do livro The Intimate 

Papers of 'Colonel' House afirma que este era o anjo da guarda 

invisível do Federal Reserve System, estando em constante 

contacto com Paul Warburg, merecendo absoluta confiança aos 

Shifts, aos Khans, aos Rockefellers, e aos Morgan. 

Com a finalidade de contornarem a provável ofensiva dos 

opositores à criação do Federal Reserve System e de uma maneira 

geral de todos os que criticavam o desmedido poder de Wall Street, 

a apresentação do Federal Reserve Act foi mesmo precedida de 

uma campanha contra a sua aprovação, desencadeada pelos 

próprios banqueiros, para que a opinião pública o não pudesse 

identificar com os seus interesses. O objectivo desta aparente 

oposição, parece ter sido atingido, pois não se verificou uma 

significativa oposição por parte da opinião pública. 

No dia 22 de Dezembro de 1913 o projecto foi aprovado na 

Câmara dos Representantes por 298 votos a favor e 60 contra e o 

Senado aprovou-a com uma maioria de 43 votos a favor e 25 contra. 

O Federal Reserve System estava criado e à medida dos 

interesses dos banqueiros internacionais, tendo resistido até aos 
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nossos dias a algumas tentativas no sentido de um exame às suas 

actividades. Tendo embora a aparência de uma agência oficial, o 

Federal Reserve System é totalmente dominado pelos banqueiros 

internacionais. Sofreu, desde a sua criação em 1913, várias 

alterações, mas nenhuma destas pôs em causa a sua característica 

fundamental, a de ser um instrumento totalmente dominado pela 

grande banca privada. 

O Federal Reserve System, de acordo com a justificação que foi 

apresentada para a sua criação, propunha-se, por um lado, "criar 

paralelamente às notas dos bancos nacionais, uma outra circulação, 

mais elástica, de notas bancárias e por outro lado, centralizar as 

reservas dos bancos num pequeno número de estabelecimentos 

bancários poderosos, de modo a unificar e fortificar o funcionamento 

dos organismos bancários englobando-os em número tão grande 

quanto possível, num mesmo sistema sujeito às leis federais. O 

território dos Estados Unidos da América está dividido em 12 

distritos e em cada distrito foi instalado um Banco de Reserva 

Federal dirigido por um Conselho de Administração composto por 9 

membros nomeados por 3 anos. O capital de cada banco da 

Reserva foi subscrito: 1B - obrigatoriamente pelos bancos nacionais 

(cerca de 6.500) do seu distrito, sob pena de perderem todos os 

seus direitos; 2e - facultativamente, por outros bancos, tais como os 

bancos de Estado, mediante uma autorização; 3B - enfim 
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pelo próprio Estado Federal. Acima destes 12 grandes bancos 

encontra-se em Washington um órgão de centralização e de 

vigilância (fiscalização): o conselho de governadores, (Federal 

Reserve Board), formado por 7 membros que são nomeados por 14 

anos pelo Presidente dos Estados Unidos. Este conselho não faz 

qualquer operação bancária; controla soberanamente os actos 

praticados pelos bancos da reserva federal e nomeadamente a 

emissão e retirada das suas notas de banco'172. 

Note-se que dos 12 National Banks, o único verdadeiramente 

importante é o New York Bank, que tem sido sempre dirigido por 

individualidades intimamente relacionadas com os interesses dos 

banqueiros internacionais. O primeiro Presidente do Federal 

Reserve Bank of New York, foi Benjamin Strong, que era Presidente 

do Bankers Trust Company, de Morgan. 

"O stock do Federal Reserve System é provido pelos 12 National 

Banks que recebem um dividendo de 6% ao ano. O lucro do 

sistema julga-se que é controlado pela Tesouraria dos Estados 

Unidos. O Presidente dos Estados Unidos, nomeia, de facto os 7 

membros da Direcção da Reserva Federal por 14 anos, mas a 

verdade é que a direcção do Federal Reserve Board é 

completamente independente no que diz respeito às suas decisões. 

O Presidente Johnson teve de o admitir publicamente 

72 Henry Guitton, Économie Politique, Ed. Dalloz, Tome II, pp.64-65. 
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quando a reserva federal o desafiou durante a sua administração e o 

Secretário do Tesouro, de Nixon, David Kennedy interrogado pelos 

jornalistas acerca da política de restrição do crédito da reserva federal 

respondeu que não era da sua conta aprovar ou desaprovar as decisões da 

Reserva Federal. 

A Direcção do Federal Reserve Board toma como tal as suas decisões 

com total independência, realizando operações de grande envergadura de 

maneira secreta, tal como o desejavam os banqueiros internacionais, que 

criaram o sistema de maneira a que o poder financeiro dos Estados Unidos 

e da Inglaterra pudesse forçar os principais países a operarem através dos 

bancos centrais, livres de todo o controlo político, em todas as questões de 

finança internacional a serem resolvidas por acordo entre eles sem 

interferência dos governos'173. 

A crise de 1929, que levou numerosos bancos à falência74, serviu de 

pretexto aos grandes banqueiros para reforçarem a centralização. Os 12 

bancos federais que tinham como função aconselhar   o   Federal   Reserve   

Board,   passaram   a   ficar-lhe 

73 U.S. News and World Report, 5 de Maio, 1969. 
74 Há quem acredite que o crack da Bolsa de Nova Yorque se ficou a dever 
a um erro do Federal Reserve na sua primeira decisão quando a sua 
direcção era constituída por economistas da maior reputação. Por isso 
surge, como legítima, a suspeita de que a crise foi intencionalmente 
provocada, pois foi a partir dela que o Socialismo penetrou na política 
americana. Ver em Milton Friedman, Dólares y Déficit, pp. 122-123-298- 
299, as circunstâncias em que o erro foi cometido. 
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submetidos com a promulgação do Banking Act de 1935. O Board of 

Governors of Federal Reserve System passou a ter de prestar 

contas apenas ao Congresso, ficando a sua actividade livre de 

qualquer influência do Tesouro. A importância deste foi porém 

crescendo, especialmente no período da Segunda Guerra Mundial, 

acabando por entrar em conflito com a Reserva Federal. Este 

conflito foi resolvido em 1951 em que ficou consagrada a sua total 

independência face ao Tesouro. 

Como se vê, o projecto dos grandes banqueiros de criarem um 

instrumento de actuação financeira, inteiramente nas suas mãos, 

isto é, sem interferência dos governos, estava consumado. 

No plano interno os grandes banqueiros passaram a dispor de 

um instrumento de actuação na vida financeira e económica 

verdadeiramente privilegiado. Para além de deterem nas suas mãos 

o poder de definir e interferir na política financeira e económica dos 

Estados Unidos, sem qualquer espécie de oposição e de que 

apenas são obrigados a, teoricamente, dar contas ao Senado, têm a 

possibilidade de, através dos empréstimos ao Tesouro, dominar a 

área política que detém o Poder. 

Negócio este, a um tempo lucrativo e garantido através do 

domínio da área política. Para se ter uma ideia, quanto ao aspecto 

lucrativo, bastará notar que o Governo dos Estados Unidos deve à 

 americana e internacional com que, como vimos já, está 
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intimamente relacionado, mais dinheiro do que todo o dinheiro 

devido pelo conjunto de todas as outras grandes nações. Daqui 

resulta que os contribuintes tenham que pagar os juros de biliões de 

dólares da divida contraída pelos seus governos. Para se ter uma 

ideia do montante da soma a pagar bastará dizer que esse 

montante, é, há muitos anos, cerca de um terço do orçamento do 

Estado americano. 

Não surpreende, por isso, que aqueles que são nomeados para 

as principais posições do fundo da Reserva Federal e que como tal 

têm a capacidade de decisão sobre os empréstimos e sobre os 

juros a serem pagos, tenham uma influência tremenda, não só no 

que diz respeito à política financeira na América do Norte, como do 

mundo inteiro. 

O Dr. Quigley, na obra citada, afirma que o objectivo a longo 

prazo, dos barões da nova aristocracia bancária, seria a de criarem 

"um sistema financeiro a nível mundial, controlado por mãos 

privadas, habilitado a dominar o sistema político de cada país e a 

economia do mundo, como um todo. 

Este sistema seria controlado de uma maneira feudal pelos 

bancos centrais do mundo, actuando de maneira concertada, em 

acordos secretos, conseguidos em encontros e conferências 

privadas75. 

75 Milton Friedman, ob. cit, pp.214-215. 
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A cúpula do sistema seria o Bank of Settlements, em Basileia, 

um banco privado possuído e controlado pelos bancos centrais do 

mundo que seriam igualmente associações privadas. Cada banco 

central, em mãos de homens como Montagu Norman do Banco de 

Inglaterra, Benjamin Strong do New York Federal Reserve Bank, 

Charles Rist do Banco de França e Hjalmar Schacht do Reichsbank 

visionaram dominar os seus governos pelas suas possibilidades de 

controlar os empréstimos do Tesouro, manipular o comércio externo 

e influenciar o nível de actividade económica no país e de conseguir 

a cooperação de políticos através de recompensas económicas 

subsequentes no mundo dos negócios'176 

O primeiro Governador do Federal Reserve Board de Nova York, 

foi Benjamin Franklin cuja carreira se fizera desde o iníco à sombra 

do Morgan Bank até ser nomeado em 1909 Vice-Presidente dos 

Bankers Trust. Juntamente com este elemento destacado da Casa 

Morgan foram nomeados para o Federal Reserve Bank de Nova 

York, a Morgan e a Kuhn, Loêb e Companhia em 1914. Esta 

primeira direcção da Federal Reserve era da inteira confiança do 

"Colonel" House e Paul Warburg. As direcções que se lhe seguiram 

tem estado todas dominadas por interesses dos banqueiros 

internacionais, como o confirma Ferdinand Lundberg: "Na prática o 

Federal Reserve Bank of New York tornou-se a cabeça do sistema 

76 Carrol Quigley, ob. c/f., p.324. 
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dos 12 bancos regionais porque Nova York era o mercado 

financeiro da Nação. Os outros 11 bancos eram apenas mausuléos 

dispendiosos criados apenas para salvaguardar o orgulho local e 

vencer os receios Jacksonianos do Interland. 

Benjamin Strong, Presidente do Bankers Trust Campany 

(Morgan) foi selecionado como o primeiro governador do National 

Reserve Bank. Perito altamente qualificado em alta finança, Strong 

durante muitos anos manipulou o Sistema Monetário do país de 

acordo com os directores que representavam a direção dos bancos 

de New York. Sob a direcção do Strong o Sistema de Reserva, de 

maneira insuspeitada pela Nação, tinha estabelecido relações de 

interligação com o Banco de Inglaterra e o Banco de França'177. 

Independentemente das aspirações e dos objectivos que os 

animam, não há dúvida que constituem um pequeno grupo de 

indivíduos com um poder que não tem paralelo, que detém nas suas 

mãos a capacidade para influenciar de maneira decisiva não só a 

política financeira e económica dos Estados Unidos, mas a de todos 

os países do mundo. Daí que na interpretação de muitos dos 

acontecimentos mundiais do nosso tempo, se não se entra em 

conta a existência e actuação deste tremendo poder, nos 

encontramos perante contradições e absurdos que naturalmente, 

77 Ferdinand Lundberg, ob. cit., p.122. 
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por inaceitáveis, nos levam à convicção moral da existência de 

elementos que nos faltam para os compreender e os explicar. 

Como veremos ao longo deste comentário não faltam fontes de 

informação acima de qualquer suspeita, capazes de nos fornecer os 

dados indispensáveis para provar a existência de um plano que tem 

vindo a ser implementado no sentido da formação, a longo prazo, de 

um governo mundial, com os objectivos que já apontámos, dentro 

da linha socialista preconizada por John Ruskin. 

Charles Levinson, no seu livro Vodka-Cola, afirma a propósito da 

queda de Richard Nixon que este foi durante "seis ou sete anos, um 

dos títeres mais bem articulados desse magistral espectáculo de 

marionetes, onde os encarregados de mover os cordelinhos 

alteram, a cada puxão, as realidades sociais, políticas e económicas 

da nossa época, desenvolvendo uma actividade plenamente à altura 

do que está em jogo: a criação, em fase já muito avançada de um 

novo poder mundial que, situado acima das ideologias, repila, 

sufoque e domine os poderes políticos nacionais'78. 

As fundações isentas de impostos e de qualquer tipo de 

fiscalização oficial, sempre gozaram na opinião pública americana 

de grande prestígio. Externamente eram tidas como um exemplo da 

generosidade do grande capital americano. Das cerca de vinte e 

78 Charles  Levinson,   Vodka-Cola,  Publicação  Europa América,  1977, 
p.142. 
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cinco mil fundações existentes no território dos E. U.A. apenas 

umas escassas dezenas, as que têm maior peso nos quarenta mil 

milhões de dólares de que dispõem na totalidade, se não tem 

limitado à prática exclusiva ou predominantemente filantrópica. Na 

verdade, os barões do dinheiro, souberam, desde cedo, aproveitar-

se do facto das fundações estarem isentas de impostos e não 

sujeitas a qualquer tipo de fiscalização oficial, para investirem 

nestas instituições preenchendo um duplo objectivo: o de não 

pagarem impostos das quantias investidas, nada menos do que 

20% dos seus lucros, com base na doação de fundos ou 

transferência de uma parte significativa dos seus activos (20% 

charity deduction) isentos de impostos sobre o rendimento e isto 

sem perderem o controle dos investimentos feitos e o de poderem 

investir em objectivos político-culturais com um máximo de 

descrição79. 

As fundações passaram desta maneira a serem um precioso 

instrumento de actuação na área cultural, social e política, tanto em 

relação à sociedade americana, como ao resto do mundo onde 

actuam os grupos comprometidos com o Projecto Global. 

Não deixa de surpreender que num país como a América do 

Norte onde a existência de um poder isento de fiscalização pública é 

79 Henry Ford, por exemplo, investiu na Fundação com o seu nome, 90% 
das acções da Ford Company sem perder, naturalmente, o seu controle e 
beneficiando da redução nos impostos que referimos. 
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considerado uma ameaça à liberdade dos cidadãos, se mantenha 

sem alterações apesar dos alertas públicos que sobre ele se 

manifestaram, embora esporadicamente. 

Pelos anos cinquenta, os barões do dinheiro, temeram não 

poder impedir que chegasse ao conhecimento público o que, ao 

abrigo das facilidades que caracterizavam as actividades das 

fundações, tinham conseguido manter em segredo sobre as suas 

actividades extra-filantrópicas. 

Numa época em que a opinião pública na América era 

extremamente sensível em tudo o que se relacionava com as 

relações com a União Soviética, convencida, como convinha aos 

barões do dinheiro, que as duas nações eram inimigas 

irreconciliáveis (a teoria da convergência virá muito mais tarde), 

correram insistentemente suspeitas de que havia fundações, as 

maiores, que estavam comprometidas, através de apoios 

financeiros, com ataques notórios e persistentes de partidários de 

teorias colectivistas aos valores básicos da sociedade americana. 

O risco da opinião pública tomar conhecimento das suas 

actividades, criou um justificado pânico entre os barões do dinheiro. 

Os barões do dinheiro, porém, já então tinham um poder que 

lhes permitiu, como proprietários dos principais órgãos de 

informação, mobilizar os elementos comprometidos com o Projecto 

Global,  as  consciências  compradas,  os  políticos,   industriais  e 
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intelectuais e todas as instituições beneficiadas com a sua 

generosidade, abafar aqueles rumores chamando a atenção da 

opinião pública para a contribuição dada pelas fundações tanto no 

domínio da caridade, como do desenvolvimento científico e cultural. 

O alarme, porém, na opinião pública, foi suficientemente grande 

para o Congresso, em Julho de 1953, se ver obrigado a criar uma 

comissão especial para investigar as fundações isentas de 

impostos, tendo como Presidente o deputado Carrol Reece. 

Naturalmente que os barões do dinheiro receavam que a 

investigação, se fosse feita com a real intenção de descobrir a 

verdade, facilmente ali chegaria, bastando seguir o percurso dos 

dinheiros concedidos a certas individualidades publicamente 

conotadas com as esquerdas. 

Os jornais, por outro lado, pelos motivos apontados, não 

contribuíram, como poderiam tê-lo feito para o esclarecimento da 

verdade. 

As descobertas dos investigadores escolhidos pelo Congresso 

constam de um relatório que revela a existência de uma interligação 

entre associações esquerdistas com fundações isentas de 

impostos. Este relatório, publicado em 1954, saiu tão discretamente 

que não causou a mais pequena comoção pública. 

Os órgãos de informação e as inteligências ao serviço dos 

barões, tinham conseguido neutralizar qualquer possível tentativa 
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de alastramento daquele relatório à opinião pública. Alguns anos 

mais tarde, René A. Wormser, conselheiro da Comissão Reece, 

escreveu um livro intitulado "Foundations their Power and 

Influence", que foi escrito com a nítida intenção de chocar a opinião 

pública, tocando a corda, extremamente sensível do conservador 

americano, de defensor intransigente dos direitos básicos em que 

assenta, desde a sua criação, a sociedade americana. 

Ora, o relatório da Comissão Reece, declarava frontalmente que 

certas fundações, estavam de uma maneira deliberada a apoiar com 

os meios financeiros de que dispunham, ataques à estrutura básica 

da Constituição e da cultura americanas. 

Wormser, em 1958, afirmou que as fundações mais poderosas, 

como a Ford, a Carnegie, a da família Rockefeller, etc ... eram 

instrumentos do internacionalismo global e que as armas que 

utilizavam eram suficientemente ágeis para neutralizar as tentativas 

corajosas dos defensores da sociedade aberta dos E.U., preferível, 

sem dúvida, à grande nova sociedade do Projecto Global, baseado 

num colectivismo controlador. 

Os ataques, ao american way of life, a um genuíno anti-

americanismo, começaram a multiplicar-se em textos que passaram 

a inundar as Universidades e escolas de toda a América, em que as 

ideias tradicionais e os próprios conceitos fundamentais da 

economia e do governo, eram postos em xeque. 
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A reacção não se fez esperar. 

Muitos livros foram então publicados em defesa da sociedade 

livre americana, combatendo o verdadeiro assalto à sua cultura. O 

Dr. Witmer, no seu livro "Conquest of the American mind", ataca o 

anti-americanismo em voga defendendo os valores tradicionais, o 

mesmo fazendo os dois excelentes livros escritos por W. Merryl 

Root, "Brain Washing in the High Schools" (Devin Adair, 1959) e 

"Collectivism on the Campus" (Devin Adair, 1961), e o livro de 

Augustin G. Rudd's "Bending of the Twig", que denunciam a 

verdadeira invasão das escolas americanas por acções com 

objectivos subversivos. 

Estes autores, devidamente documentados, provaram nos seus 

livros que durante muitos anos as escolas americanas tinham sido, 

de uma maneira sem dúvida programada, infiltradas pela 

pornografia, amoralidade, propaganda colectivista e críticas acerbas 

ao ideal conservador. As fontes de onde provinham estas correntes 

de pensamento estavam situadas no Teacher's College da 

Columbia University, da National Education Association e outros 

centros do Establishment e por este generosamente financiados. 

O livro de Wormser, pelo que dele conheço indirectamente 

especialmente através do livro de W. Cleon Skousen, único entre 

todos os que cito no meu trabalho que não possuo na minha 

biblioteca pessoal, resume os factos expostos na obra de Wormser 
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sobre os resultados a que tinham chegado os investigadores da 

Comissão Reece, da seguinte maneira: 

1. Manobras políticas para impedir a eficácia das audiências 

(pp.341-377). 

2. Tácticas altamente destrutivas empregues pelo congressista 

Wayne Hays (pp.539-366). 

3. Como as famílias que dominam a banca e a indústria dão o 

seu dinheiro às fundações sem perderem o controle dos seus 

fundos (pp. 11-12). 

4. Quem é que realmente governa as fundações isentas de 

taxas? (pp.41-54). 

5. Como as mais importantes fundações estão ligadas entre si 

num monopólio de poder monolítico para levar a cabo políticas 

globalistas (pp.57-80). 

6. Dinheiro de fundações usado para dominar as Ciências 

Sociais: 

a) As Ciências Sociais consideradas como potencial instrumento 

político (pp.83-86). 
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b) Afastamento de cientistas sociais que discordem ou critiquem 

(pp.86-89). 

c) Formação de um corpo de elite de engenheiros sociais com a 

especial missão de "refazer o mundo segundo princípios socialistas" 

(pp.90-100). 

d) O relatório da Fundação patrocinada por Kinsey 

deliberadamente apontado como um ataque à moralidade Judaico- 

Cristã (pp. 100-105). 

e) Emprego da Ciência Social para sabotar a estrutura dos 

serviços militares (pp. 105-110) 

f) Uso de um socialista marxista para apresentar e promover a 

obra clássica da Ciência Social: "Correcto Estudo da Humanidade" 

(pp.110-114). 

g) Importação de um socialista sueco com o fim de levar a cabo 

um estudo sobre o Negro Americano, estudo que deu origem a um 

clima generalizado de revolução e violência (pp. 114-119). 

h) Financiamento da "Enciclopédia das Ciências Sociais" como 

meio de difusão de conceitos socialistas (pp. 119-125). 

i) Criação de uma elite marxista nos círculos académicos de 

Ciências Sociais (pp. 125-129). 

j) Promover uma política em que se faziam permanentemente 

ressaltar os aspectos patológicos da sociedade americana com o 

fim de desacreditar a sua cultura (pp. 129-131). 
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k) Investigação patrocionada pela Investigação frequentemente 

orientada de modo a adaptar-se a objectivos pré-concebidos (pp. 75. 

131-138). 

7. As Fundações usam os seus fundos para subverter e 

controlar a educação americana. 

a) Quem não se conformar não recebe subsídios. 

b) O nascimento do radicalismo educacional. 

c) As finanças da Carnagie um guia socialista para a educação 

(pp. 146-152). 

d) Os educadores radicais. 

e) A Associação para a Educação Progressiva. 

f) Financiamento e promoção de livros de texto socialistas. 

g) Financiamento de obras de referência da Ala-Esquerda. 

h) A não designação da Associação da Educação Nacional para 

promover a educação americana (pp.142, 145, 160, 164-165, 216-

217). 

8. As Fundações isentas de impostos como instrumentos de 

subversão: 

a) Influências comunistas nas Fundações. 

b) Influências socialistas nas Fundações. 

c) Desinteresse pelo cidadão comum (pp. 186.187). 
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d) Ridicularização da ideia americana do mercado e da empresa 

livre (pp. 187-188). 

e) Os socialistas recebem avultadas ajudas das Fundações para 

lançara sua Liga para uma Democracia Industrial (pp. 188-193). 

f) As Fundações promovem um programa de longo alcance para 

radicalizara classe trabalhadora americana (pp. 193-196). 

g) As Fundações propocionam a colaboração de comunistas, 

socialistas e de pessoas com mentalidades colectivistas para servir 

o governo (pp. 196-199). 

9. As Fundações financiam a traição do melhor interesse da 

América para chegar ao internacionalismo colectivista. 

a) A política das Fundações é estruturada em esquemas globais 

(pp.200-201). 

b) Os académicos formados por Rhodes alimentavam os 

serviços públicos através das Fundações. 

c) A dotação da Carnegie para a Paz Internacional apanhada a 

promover a guerra (p.204). 

d) Os Clubes de Relações Internacionais patrocionados pela 

Carnegie para promover o internacionalismo socialista e oradores 

como Alger Hiss (pp.207-208). 

e) A Associação de Política Externa como instrumento 

condicionador da opinião da Esquerda (pp.208-209). 

125 



25 DE ABRIL — EPISÓDIO DO PROJECTO GLOBAL 

f) Livros de História que impeçam os americanos de aprender a 

verdade (pp.209-210). 

g) Promoção das Nações Unidas como casa-mãe da coligação 

socialista-comunista (pp.214-216). 

h) Alger Hiss descreve como usar as agências das Fundações 

de modo a influenciar as decisões políticas dos E.U. (pp.218-219). 

O alerta de 1950, que se traduziu na investigação levada a cabo 

pelo Congresso, não foi caso isolado. Houve alguns momentos mais 

em que o Establishment temeu que o povo americano tomasse 

conhecimento dos segredos da sua actividade interna e externa. 

Afirma o Dr. Quigley, no seu livro "Tragedy and Hope" que a única 

coisa capaz de pôr em pânico o Establishment internacional é a 

possibilidade de um esclarecimento denunciador.80 

Sempre que um alerta se manifestou, a reacção do 

Establishment foi pronta, mobilizando rapidamente todos os órgãos 

de informação, os comentaristas políticos, as direcções das 

Universidades, os intelectuais ao seu serviço, as instituições 

beneficiadas com dotações e todos os que de alguma maneira 

tiveram acesso aos seus dinheiros, tendo sempre conseguido 

apaziguar os ânimos e as desconfianças em relação às suas 

actividades, voltando o público na expressão do Dr. Quigley a 

80 Carrol Quigley, ob. cit, pp.954 
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adormecer. Houve um momento, porém, em que a opinião pública 

esteve próxima de conhecer a verdade acerca da conspiração do 

Establishment, mas, infelizmente, os barões do dinheiro 

conseguiram uma vez mais dominar a situação. Tratava-se, desta 

vez, em 1943 das declarações de um expedidor de bens para a 

Rússia, o Major Racey Jordan81, ao abrigo da Lei de Empréstimo e 

Arrendamento. As declarações foram prestadas ante uma Comissão 

do Congresso nomeada após uma longa luta travada pelo Major 

Jordan para denunciar ordens recebidas de Harry Hopkins para que 

expedisse para a Rússia, volumes que no exercício das suas 

funções, declarava constituírem uma exportação ilegal. Verificara 

que os volumes não continham o que os documentos de embarque 

indicavam mas sim urânio refinado e os planos de fabrico de uma 

bomba atómica82. 

Esta denúncia causou, como é natural uma grande emoção 

pública, mas, uma vez mais, o Establishment conseguiu abafar o 

escândalo. A morte de Harry Hopkins, pouco tempo depois, levou a 

um encerramento da investigação e encerramento do processo. 

Assim ficou encerrado mais um caso capaz de ameaçar os planos 

81 Constantes no livro do Major Jordan intitulado "From Major Jordan 
Diaries", Ed. Harcour, Brace and Company, 1952, New York. 
82 O atraso da União Soviética nesta altura era tal que só dez anos depois 
conseguiram fazer rebentar uma bomba atómica. 
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dos barões do dinheiro para o estabelecimento de um Governo 

Mundial. 

Poucos anos depois deste incidente, logo a seguir ao final da II 

Guerra Mundial, a opinião pública começou a manifestar-se 

contrariada e apreensiva relativamente à política seguida pelos seus 

governos, considerando que não estavam a cumprir com os 

compromissos assumidos com uma série de Nações da Europa e 

da Ásia, entre elas com a Polónia, cuja invasão pela Alemanha 

desencadeara a guerra. 

O Establishment, uma vez mais, reagiu com uma extraordinária 

rapidez, mobilizando as forças habituais ao seu serviço ou com ele 

simpatizantes, jornais, rádios, televisões, documentos escritos por 

intelectuais com audiência na opinião pública, em que se glozava a 

ideia naturalmente falsa de que aquelas nações, novamente livres, 

estavam apenas a seguir uma via socialista para resolver os seus 

muitos problemas do pós-guerra e que, por outro lado, a via 

escolhida, a socialista, afastava só por si, qualquer perigo de 

interferência comunista. 

E assim se encerrou mais um incidente. 

Outro, porém, surgiu pouco tempo depois, com a tomada do 

Poder na China pelos comunistas, ou mais exactamente pela 

política conduzida pela Casa Branca e pela Secretaria de Estado 

para entregar a China ao Exército Vermelho. 
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Sabe-se como foi conduzida esta política que começou com a 

exigência a Chiang Kai-Shek de formar um governo de coligação 

com os comunistas, o que ele naturalmente recusou. Perante esta 

recusa o Departamento de Estado enviou à China o General 

Georges Marshall com a missão de comunicar a Chiang Kai-Shek 

que a sua recusa equivalia ao fim da ajuda Norte Americana. O 

Coronel Wedemeyer, então na China, escreveu ao Presidente 

Truman afirmando-lhe que o pedido feito a Chiang Kai-Shek 

equivalia a entregar a China aos comunistas, o que era, com toda a 

evidência, o que o Establishment queria. O Coronel Wedemeyer foi 

afastado da China. 

O General Marshall, por essa altura, fez a seguinte declaração, 

verdadeiamente chocante: "Como chefe do Estado Maior General 

armei trinta e nove divisões anti-comunistas na China; agora, com 

uma penada, desarmo-as". 

O Establishment, ante aquilo a que os ingénuos ainda chamam 

vitória de Mao Tsetung, perante a emoção pública acerca de tão 

confuso acontecimento, não tardou a tomar as suas precauções, 

não fosse chegar ao conhecimento público a verdade do que tinha 

acontecido. Surgiram, então através dos órgãos habituais, 

acusações de que a culpa da tomada da China pelos comunistas se 

devia a erros cometidos por Chiang Kai-Shek, aos seus generais 

corruptos, etc. O Secretário de Estado Dean Acheson escreveu um 
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White Paper com a mesma acusação. Este documento foi 

classificado pelo o professor Kenneth Colegrove, do Departamento 

de Ciência Política da North-Westem University como um dos mais 

falsos documentos jamais publicado em qualquer país. 

Uma vez este alerta da opinião pública resolvido, logo outro 

surgiu com a guerra da Coreia. 

Esta guerra parece ter resultado de uma declaração de Dean 

Acheson que afirmava que a Coreia, a Formosa e os territórios que 

ficavam para além destes já não ficavam dentro do perímetro de 

defesa dos E.U.. 

Na opinião pública americana estes acontecimentos tiveram uma 

grande repercussão, muito especialmente durante o período em 

que decorreram as audiências do Caso Mc Carthy. Estas, porém, 

ajudaram o Establishment a desviar as atenções da opinião pública 

do escândalo da Coreia. Quanto ao Caso Mc Carthy não foi difícil ao 

Establishment dominar a situação, tendo aproveitado habilmente 

alguns erros e exageros da sua actuação, criando na opinião pública 

a convicção de que se tratava de um visionário que via comunistas 

em toda a parte. Enquanto se desenvolvia esta campanha contra Mc 

Carthy, de tal maneira extensa e violenta que a palavra Maccartismo 

ficou como sinónimo de fanatismo cego, surgiu, em 1953 um facto 

novo, o Jenner Report saído da Comissão Judiciária do Senado e 

intitulado Interlocking Subversion in Government Departments. 
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Este relatório oficial limita-se a pôr em relevo o perigo para a 

segurança nacional resultante da tolerância com que várias 

agências do Governo e dos próprios membros do Governo 

encaravam as evidentes infiltrações de elementos comunistas nos 

seus gabinetes. Trabalhando geralmente nos bastidores, os agentes 

soviéticos conseguiam, através de elementos infiltrados, obter todas 

as informações que interessavam ao seus objectivos materiais e 

políticos. 

Como vemos, todos estes alertas tinham por base a convicção 

de que o perigo para a sociedade americana era a infiltração 

comunista. Ora o comunismo não era, nem nunca foi, um perigo 

para o american way of life, pois que, como disse o insuspeito Dr. 

Carrol Quigley, as Fundações isentas de impostos levam os 

vermelhos pela mão. Nunca foi Moscovo que comandou as 

operações, apenas tem colaborado com os comandos do Projecto 

Global, num necessário enfraquecimento e subversão do sistema 

constitucional e ideológico, não só da sociedade americana, mas de 

todas aquelas em que os seus agentes trabalham. 

Os partidários deste plano de colectivismo global, devem uma 

grande parte dos seus êxitos, ao apoio financeiro das Fundações 

Ford, Rockefeller e Carnegie, a que se juntam muitas outras 

Fundações sediadas em Wall Street. 
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Esta conjura, situada ao mais alto nível em todos os países do 

mundo que aderiram ao Projecto Global e apoiada financeiramente 

como nenhuma outra em todos os tempos, só poderá ser vencida 

pela vontade esclarecida dos cidadãos. 

Felizmente, a onda de esclarecimento vai engrossando à medida 

que o tempo passa e um dia, certamente, acabará por vencer esta 

tentativa de subversão política a nível mundial. Para já, porém, são 

inegáveis as vitórias por este movimento alcançadas e nelas tem tido 

uma importância decisiva a discreta utilização das Fundações, como 

um instrumento privilegiado de manipulação da opinião pública e de 

actuação, possibilitada pela capacidade financeira de que dispõem 

com vista a cumprir a exigências do programa da instauração de um 

futuro Governo Mundial numa estrutura de base socialista. 

Nada tem de surpreendente que este plano tenha vindo a ser 

executado pela nova aristocracia do dinheiro. Só a mente comum 

considera um absurdo que os super-ricos preconizem uma estrutura 

política em que deixariam de ter lugar. Não sabem que passariam a 

ter uma situação, que, para além de satisfazerem todas as 

ambições que o dinheiro pode dar, passariam a ter a satisfação, 

bem mais aliciante de detentores do Poder, acrescida da satisfação 

moral de se considerarem construtores de um mundo mais justo. 

Na caminhada para este objectivo, há, como veremos, que 

atentar no facto de que estas acções e atitudes consideradas 
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isoladamente, isto é, desinseridas da sua linha evolutiva, se 

apresentam muitas vezes como absurdas e desumanas, mas que 

consideradas no contexto global claramente se revelam como 

indispensáveis para se alcançar o objectivo proposto — a utopia do 

Governo Mundial que, como todas as utopias que já foram 

sonhadas no passado, também deixará um rasto de lágrimas e de 

sangue. 

Deve ser por isso que o Inferno está cheio de boas intenções. 

Não tenho dúvidas que muitos destes conselhos passaram pelos 

ouvidos de muitos da nossa classe política dominada ou atraída 

pela possibilidade que as circunstâncias lhe abriam de ocuparem 

lugares de destaque e bem remunerados, escolhendo sem 

hesitações a face da Esperança e fugindo à da Tragédia. 

A eles, naturalmente, se deve, em grande parte, mais por 

omissão de que por acção, tudo o que de negativo se passou nesse 

período que ficou conhecido pela designação de PREC. 

Vejamos, então, à luz do que ficou escrito, qual deve ser a 

interpretação que se deve dar ao 25 de Abril, isto é, a interpretação 

que é susceptível de eliminar as muitas contradições que se podem 

encontrar nos relatos vindos a público sobre aquele controverso 

acontecimento. 
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O 25 de Abril... O QUE FOI? QUEM O PROMOVEU? 

O QUE PRETENDIA? EM QUE RESULTOU? 

Eis as perguntas a que me parece importante dar resposta. Para 

um grande número de portugueses o 25 de Abril representa uma 

das páginas mais negras da nossa História. Para muitos outros ele 

é, pelo contrário, uma página gloriosa. 

Possivelmente não será uma coisa, nem outra. No caso de ter 

sido uma acção pensada e posta em prática por portugueses, 

convencidos da bondade da sua iniciativa, poderíamos, talvez, 

considerá-la uma página tragicamente infeliz da nossa História. Se, 
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pelo contrário, chegássemos à conclusão de que foi uma acção 

pensada e organizada por estrangeiros com objectivos estranhos 

aos interesses nacionais, executada por nacionais ao seu serviço, 

então não poderíamos deixar de o considerar uma tragédia 

nacional, como são sempre as que resultam de uma traição. 

Chama-se, no entanto, a atenção do leitor, para o facto de que 

esta classificação, é a que resulta de um conceito de nacionalidade 

que não aceita compromissos que afectem ou possam vir a afectar 

a soberania nacional. 

Importa, naturalmente, não tomar, desde já, posição em tão 

delicada matéria, sem primeiro examinar, com objectividade, o que 

se passou naqueles confusos ou confundidos anos do PREC, 

embora nem sempre seja fácil manter a serenidade ante certos 

nomes e acontecimentos que de maneira tão evidente e 

incontroversa ofenderam quer a honra, quer os interesses vitais da 

Nação Portuguesa. 

Aceitamos, porém, para já aquela primeira divisão, embora 

extremamente simplificada, a que corresponde, no entanto, uma 

certa realidade que pode servir do ponto de partida para uma 

análise mais profunda daquele controverso acontecimento. 

Verificamos, desde logo, que tanto no grupo daqueles que 

consideram o 25 de Abril, uma página negra da nossa história, como 

no daqueles que o têm por uma data gloriosa, encontramos muitas 
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contradições, dúvidas e perplexidades, resultantes, naturalmente, 

de paixões ideológicas e interesses de toda a ordem nele 

envolvidos. 

Importa, no entanto, não nos deixarmos iludir por essa 

verdadeira cortina de factos de segunda e terceira categoria que 

encobre os factos significativos e procurar descobrir, afastando-a, 

os elementos básicos que verdadeiramente dão significado aos 

acontecimentos. Para tal vamos averiguar se as motivações e os 

propósitos dos que se apresentaram ante a opinião pública como 

autores e responsáveis pelo Movimento das Forças Armadas, o 

foram, efectivamente, e não apenas simples comparsas e 

executores de um plano por outros elaborado e comandado. 

Façamos, neste momento, um pequeno parênteses para chamar 

a atenção do leitor para o facto de que a expressão, "Movimento 

das Forças Armadas", com que, desde logo, a escassa centena de 

capitães que se colocou em situação de rebelião, classificou a sua 

acção é, em si, manipuladora. 

Na verdade, como é do conhecimento público, o número de 

participantes foi numericamente insignificante em relação à 

totalidade dos oficiais das Forças Armadas e ainda por cima, como 

vamos ver, elas eram pouco armadas e com pouca força, para que 

se lhe possa chamar, com propriedade, Movimento das Forças 

Armadas. 
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As Forças Armadas estavam, como se sabe, na sua quase 

totalidade nos territórios ultramarinos, alheias a estas manobras 

metropolitanas, tendo sido com grandes hesitações e relutância que 

acabaram por aderir, mais por influência dos generais Costa Gomes 

e António Spínola, de que por convicção de ordem política. Não há 

dúvida de que as Forças Armadas se viram envolvidas não por 

iniciativa própria, mas por arrastamento, aguardando, sem pressas, 

uma definição do que se pretendia. 

Logo que ela foi feita, aderiram. 

Retomando, pois, o fio à meada notemos que é um facto que 

desde a primeira hora os militares comprometidos proclamaram com 

toda a solenidade, determinação e clareza que o objectivo que se 

propunham alcançar era o de instaurar, ou melhor, restaurar a 

democracia em Portugal83. 

O MFA considerava-se ao serviço de uma missão sagrada: a de 

assegurar a passagem da situação política anterior, a uma 

democracia, dando todas as garantias aos cidadãos de que os seus 

direitos e os da Nação seriam integralmente respeitados. 

83 Aquela que Guerra Junqueiro classificou de "bacanal de percevejos em 
enxerga podre"? E a respeito da qual António Maria da Silva, que foi 
durante essa democracia várias vezes ministro e Presidente do Conselho, 
perante o descalabro a que assistia impotente, afirmou que a Nação estava 
a saque? Certamente que não era esta democracia que o Doutor Mário 
Soares e apaniguados tanto elogiam, que os militares pretendiam instaurar 
e com eles a maioria, certamente, dos portugueses, aqueles que uma vez 
mais viram frustradas as suas esperanças. 
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Este foi o propósito básico em que assentou o Movimento do 25 

de Abril, propósito este que vinha ao encontro de um clima favorável 

criado pela consciência que tinha a generalidade dos cidadãos da 

necessidade imperiosa de se sair da grave crise em que se 

encontrava, resultante de não se ter dado ao problema do Ultramar 

a solução que se impunha de natureza política e não militar. 

Os chamados, aliás impropriamente, órgãos de comunicação 

social, logo na madrugada do dia 25 de Abril84 se encarregaram de 

transmitir ao público, naturalmente inquieto e receoso, as 

tranquilizantes afirmações dos responsáveis visíveis do MFA. 

Todos os postos de radiodifusão e a televisão, transmitiram sem 

cessar as declarações dos mais altos responsáveis ou como tal 

considerados, ao mesmo tempo que não deixavam de agitar a 

opinião pública, criando um clima emocional de incitamento à 

desordem que não tardou, nos dias seguintes, a transformar-se em 

ruidosas manifestações de rua e em assaltos a pessoas e bens. 

Era o começo do fartar vilanagem. 

Porém, por cima destes excessos, talvez conscientemente 

preparados, estava a tranquilizar a generalidade dos cidadãos, o 

Manifesto das Forças Armadas e a legislação que nos meses 

seguintes foi publicada no Diário do Governo, documentos que não 

84 Ver anexo n-2. 
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deixavam dúvidas quanto aos propósitos e objectivos do 

Movimento. 

Aqueles excessos, pensava-se, não eram mais do que o facto 

de uma desorientação passageira. Não havia, como tal, motivos 

para alarme. O tempo se encarregaria de eliminar estes excessos, 

retomando os acontecimentos os caminhos claramente definidos 

pelos militares responsáveis. 

Tendo passado sobre estes acontecimentos, mais de 20 anos, 

parece-me indispensável que o leitor se dê ao incómodo de reler 

algumas passagens do Programa do Movimento das Forças 

Armadas95 e alguns artigos da legislação publicada86 que 

transcrevemos em anexo, e que confirmam o que acabamos de 

afirmar. Poderá assim verificar como eram, de facto, 

tranquilizadoras as garantias dadas pelos responsáveis militares. 

O General Spínola, no acto de posse do cargo de Presidente da 

República em 15 de Maio de 1974, referindo-se aos territórios 

ultramarinos, fê-lo em termos que não deixavam dúvidas sobre as 

suas intenções e as do movimento militar que chefiava: 

"Entretanto os nossos esforços, concentrar-se-ão no 

restabelecimento da paz no Ultramar, mas o destino do Ultramar 

português terá de ser democraticamente decidido por todos os que 

85 Ver anexo n-3. 
86 Ver anexo n94 e 5. 
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àquela terra chamam sua. Haverá que deixar-lhes inteira liberdade 

de decidir, e, em África, como aqui, evitaremos por todas as formas 

que a força de minorias, sejam elas quais forem, possam afectar o 

livre desenvolvimento do processo democrático em curso. 

Nesta linha de pensamento, desejamos firmemente, em plena 

corporização dos ideais do MFA triunfante, que a paz volte ao 

Ultramar. E pensamos que o regresso dos partidos africanos de 

emancipação ao quadro das actividades políticas livremente 

desenvolvidas será a prova cabal do seu idealismo e o mais útil 

contributo para o pleno esclarecimento e a perfeita 

consciencialização dos povos africanos em ordem a uma opção 

final conscientemente provida e escrupulosamente respeitada'®7. 

Na mesma linha de pensamento, ou para dar a entender a quem 

o ouvisse, que havia unidade de pensamento, o General Costa 

Gomes afirmava em conferência de Imprensa no mesmo mês de 

Maio, no regresso de uma viagem a Angola e Moçambique que: "O 

que os movimentos de guerrilha teem agora a fazer é cessar 

imediatamente as operações armadas (...). Enquanto tal não se 

verificar, não podemos aceitá-los como partidos nas mesmas 

87 Que nos diria ele, hoje, ao ver um dos mentores duma dessas minorias 
a comandar o processo, apesar do êxito negativo que se conhece, apoiado 
entusiasticamente pelo grupinho que se transferiu a 100% para o Projecto 
Global. Estas afinidades explicam muitos mistérios do 25 de Abril e dos 
filhotes que deles nasceram. 
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condições dos outros. Após isso, poderão esses movimentos 

emancipalistas usufruir de liberdade de actuação concedida a todos 

os partidos políticos, como seja exporem os seus programas e, no 

futuro, submeterem-se à vontade das populações dos territórios, 

expressa num referendo (...). Sem o preenchimento destas 

condições, a Junta de Salvação Nacional não pode concordar com 

as exigências de independência. Até porque os partidos 

emancipalistas teem menos projecção dentro dos territórios do que 

o mundo supõe (...) Um dos objectivos do MFA é terminar o mais 

brevemente que possa ser a guerra, procurando-se de seguida uma 

solução política para os territórios de Ultramar. Julga-se não estar 

directamente correlacionado o problema do cessar das operações 

com a independência imediata, porque eu tenho as minhas dúvidas 

que os partidos que nos combatem no campo militar representem a 

expressão dos povos de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau"!88 

Perante estes documentos não era legítimo duvidar das 

intenções e propósitos do MFA. O movimento tinha indiscuti-

velmente ganho a confiança da população. 

Como explicar, então, o que veio a acontecer? 

Creio que poderemos encontrar a explicação se nos 

debruçarmos sobre a génese do movimento e tentar avaliar o papel 

88 General Costa Gomes, em conferência de imprensa na Cova da Moura, 
em meados de Maio de 1974. 
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e a importância que certos antecedentes tiveram no seu arranque, 

evolução e resultados. 

Algum tempo antes do 25 de Abril, constava a nível público que 

determinada legislação criara um diferendo entre os oficiais do 

quadro permanente e os do quadro complementar, pelo facto de os 

primeiros se considerarem prejudicados nas promoções89. 

Um problema, como vemos, aparentemente, de natureza 

puramente militar que gerou, entre os que se consideravam 

prejudicados, descontentamento generalizado, como é perfei-

tamente compreensível. Este conflito deu origem como era natural a 

reuniões clandestinas de oficiais, certamente, a princípio, para 

discutirem o problema que os afectava e procurarem uma saída 

para a sua resolução. 

Não surpreende que a partir daquele descontentamento, outros 

descontentamentos se lhe tenham juntado. Motivos não faltavam e 

no mundo da política há sempre quem esteja atento às 

oportunidades que possam servir os seus interesses, pelo que não 

custa a acreditar que o conhecimento deste descontentamento, 

aliás bastante público, tenha despertado a atenção dos inimigos, 

89 Custa a crer que um tão flagrante atentado aos direitos da oficialidade 
afectada, não tenha sido deliberadamente feito para provocar uma divisão 
na classe militar. 
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internos e externos, do regime vigente, para o seu possível 

aproveitamento. 

Nas forças armadas não deviam faltar elementos comprometidos 

e simpatizantes com forças adversas ao Estado Novo, muito 

especialmente da política ultramarina seguida pelo Governo, que 

logo se devem ter aproveitado da oportunidade para se 

aproximarem do descontentamento desses oficiais, com espírito de 

colaboração mas com secretas intenções, estranhas, se não hostis, 

aos objectivos patrióticos do Movimento. 

A solidariedade destes novos descontentamentos vinha dar ao 

descontentamento inicial uma nova força transformando as reuniões 

clandestinas para resolver um problema militar, em empolgantes 

preparativos de uma revolta política. 

Pensavam, com certeza esses oficiais, mas erradamente, que 

este alargamento numérico os iria beneficiar, mas o que aconteceu, 

porém, foi os seus iniciadores terem perdido, a partir daí, o 

comando do que quer que fosse e passarem a ser, sem o saberem, 

comandados por políticos escondidos atrás dos Meios Antunes e 

dos Costa Gomes, entretanto infiltrados90. 

90 "Melo Antunes traiu a Comissão de Descolonização que integrava ao 
estabelecer um plano de entrega de Moçambique à Frelimo". Marechal 
António de Spínola, Semanário, "O Diabo", 28 de Abril de 1992, p.15. 
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Como sempre tem acontecido os militares iam uma vez mais ser 

traídos pelos políticos, fardados ou à paisana. 

Esta facção estava atenta e bem apoiada na CIA e no KGB, dois 

poderosos instrumentos ao serviço do Projecto Global. 

O Embaixador Fernando Neves, no seu livro "As Colónias 

Portuguesas e o seu futuro", refere-se a um documento a que tivera 

acesso em que se preconizava, em relação a acções a levar a cabo 

em Portugal, "... elevar a formas superiores, e na base dos 

princípios de internacionalismo proletário, a luta no seio do exército 

colonialista português para a vitória das guerras de libertação dos 

povos africanos. O Exército colonialista deve ser minado pelo 

interior através de um trabalho de agitação e propaganda maciço 

que tem por objecto a organização da subversão nos quartéis'91, o 

que, como é sabido, veio a acontecer. 

Não, naturalmente, por exitação democrática da soldadesca, 

mas, como se vê, devidamente comandado. 

Por outro lado, era igualmente do conhecimento público que 

interesses hostis aos nacionais, especialmente de matriz americana 

e soviética, se empenhavam havia muito e abertamente, em acções 

de vária natureza, com o objectivo de ocupar, com os seus 

interesses, o vazio que uma vez expulsos dos territórios, ali 

deixaríamos. Desta maneira acrescentariam alguns ricos e extensos 

91 Fernando Neves - As colónias portuguesas e o seu futuro, p.8. 
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territórios da África Negra ao seu impiedoso neo-colonianismo, ao 

insaciável apetite dos grandes grupos económico-financeiros em 

jogo. Os portugueses que ali tinham nascido e ali viviam, de todas 

as cores e credos, apenas ficariam privados, segundo o seu frio 

ponto de vista, daquilo que havia 500 anos lhes tínhamos dado — 

uma nacionalidade e com ela uma convivência fraterna que nenhum 

outro povo europeu soube dar aos povos de cor. 

Por outro lado, com excepção da África do Sul, Angola e 

Moçambique apresentavam índices de crescimento económico e 

social sem paralelo com quaisquer outros territórios africanos, o que 

representava um verdadeiro escândalo mundial, devidamente 

propalado, com laivos de humana indignação, pela cohorte desses 

malvados da inteligência que durante décadas esconderam a 

realidade do regime soviético ao público ingénuo que os seguia, 

atrás do rótulo de intelectuais, o que lhes dava uma falsa autoridade 

ante os ignorantes. 

Estas realidades transformaram as nossas províncias africanas 

num escândalo que não podiam tolerar, por pôr claramente em 

cheque os autores da libertação de muitos povos africanos e os 

governos locais por eles ali implantados contra-natura, para 

servirem os seus interesses, como está hoje à vista de todos os que 

não negam evidências, resultado de uma descolonização motivada 
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por interesses exclusivamente económicos, totalmente estranhos a 

qualquer tipo de objectivo humanitário. 

Promovida em nome da dignidade humana, esta cínica ironia, 

resiste, na mentalidade pública, mesmo perante a evidência de 

guerras fratricidas, da corrupção, da incompetência, da fome e das 

doenças em que conscientemente se lançaram impiedosamente 

milhões de indivíduos, por mero interesse económico e de poder, na 

selva política internacional. 

A estes interesses, nada importam as destruições materiais e os 

milhões de mortos e de estropiados que nestes últimos trinta anos, 

têm ensanguentado países como a Nigéria, Etiópia, Moçambique, 

Angola, Chade, Congo, Libéria, Sudão, Somália, Afeganistão, etc, 

por obra e graça dessa aliança diabólica entre os E.U.A. e a Rússia. 

Chamam-lhe, para uso mental de tolos, opinião pública mundial. 

Opinião pública mundial? 

Melhor seria chamar-lhe canalha manipulada pelos grandes 

interesses mundiais, ou então, como Julien Green já lhe chamou, 

estupidez em acção. 

Bastaria recordar que os governos africanos saídos desta 

descolonização comandada pelos altos interesses materiais e 

apoiada pela inconsciência pública e não pelos motivos 

humanitários proclamados, gastam mais de doze biliões de dólares 

por ano na importação de armamentos e manutenção das suas 
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Forças Armadas — soma igual à que recebem das diversas fontes 

de assistência internacional. 

Não se entra em conta com as mortes e as destruições 

resultantes da utilização destes armamentos, mas quem lhos 

fornece, entra, porque sem estas vítimas não os venderiam. 

Para tentarem alcançar o seu objectivo, aquelas forças hostis a 

Portugal criaram e financiaram grupos de terroristas, sediados em 

bases situadas em territórios vizinhos aos das províncias, donde era 

fácil, dadas as extensas fronteiras, nelas se infiltrarem. 

E passaram a chamar-lhes, cinicamente, movimentos de 

libertação... 

O Senhor Dr. Freire Antunes92, muito recentemente, em artigo 

publicado no jornal Diário de Notícias, diz-nos que, segundo René 

Pelissier, investigador da História Angolana, "a UPA não tinha, em 

1961, uma estratégia nacional, mas uma estratégia meramente 

tribal para os povos de Bacong e Dembos". 

Não nos diz o Senhor Dr. Antunes, nem o Senhor Pelissier, 

quem financiou este grupo terrorista, mas sabem, com certeza, que 

foi especialmente a Fundação Ford sob o alto patrocínio dessa 

92 Muito ligado, como se pode ver pelas obras que tem publicado, a fontes 
americanas de informação, logo, ao menos para mim, de duvidosa 
proveniência. 
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sinistra figura que foi a Senhora Eleanora Roosevelt93, a mulher do 

Presidente que entregou metade da Europa ao goulag soviético. 

A partir de todos estes auxílios e após muitos anos de luta armada sem 

conseguirem os seus objectivos — os grupos terroristas estavam na 

eminência de depor as armas — compreenderam que só com uma acção 

em Lisboa, conseguiriam alcançá-los. 

A dificuldade, porém, com que tinham deparado, noutras tentativas 

fracassadas, era a de não terem encontrado, nem terem conseguido 

promover, um descontentamento, que é sempre o ponto de partida para 

qualquer acção de subversão política. Tinham tentado criá-lo, várias vezes, 

ao longo de anos, mas sem êxito. O aproveitamento do descontentamento 

entre os oficiais veio dar-lhes a oportunidade de, a partir dele, conseguirem 

em Lisboa o que não tinham conseguido com o terrorismo no Ultramar. 

A oportunidade era, de facto, excepcional, não só pelos motivos iniciais 

apontados, mas principalmente pela consciência que todos 

93 "Calcula-se que recebeu durante os quinze anos em que esteve na Casa 
Branca pelo menos três milhões de dólares, o que não é nada mau para 
uma senhora que não tinha qualquer forma de ganhar dinheiro antes de 
entrar na Casa Branca, uma senhora cujo marido passava grande parte do 
seu tempo a combater a ambição de homens que ganhavam menos do que 
isso a dirigir as maiores empresas da América". John J. Flynn, "O Mito 
Roosevelt, Editora Meridiano, Lisboa, p.243, onde o leitor encontrará 
interessantes informações sobre a actuação do Presidente e da sua mulher 
tanto no domínio político, como no das negociatas. 
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tinham da necessidade imperiosa do País sair da grave crise em 

que se encontrava, resultante de não se ter dado ao problema do 

Ultramar a solução que se impunha de natureza política e não militar. 

As Forças Armadas, por outro lado, estavam na sua quase 

totalidade, nos territórios ultramarinos. Na Metrópole estavam 

sobretudo generais na Reserva, oficiais instrutores e recrutas. 

Vejamos o que nos diz um órgão da imprensa estrangeira, sobre 

esta franja não operacional das Forças Armadas. 

"Resta apenas o problema da NATO: Spínola promove o 

contacto com o próprio Secretário da Nato, Joseph Luns, de um dos 

seus amigos da Finança — o Director dos Estaleiros Navais 

Portugueses, Lisnave, Thorsten Andresan — que participa em 

Megeve, França (de 19 a 21 de Abril) numa misteriosa reunião de 

importantes homens da política, da diplomacia e do mundo dos 

negócios internacionais reunidos num igualmente misterioso clube: 

o Clube de Bilderberg94. 

De 19 a 21 de Abril, Megeve é zona vigiada pela polícia francesa 

como se o visitante fosse um Chefe de Estado. De facto, no Hotel 

Mont Arbois, propriedade de Edmond Rothschild, reúne-se a flor e a 

nata da política e das Finanças ocidentais. A reunião é discreta, a 

porta fechada: os jornalistas não falarão dela; mas é ali que será 

94 Deindre Manifold, Fátima et la Grande Conspiration, Franche-Comité 
Impression, Levier (Doubs), 1985, p.63. 
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decidido o destino do mundo ocidental. Desde 1954, e do dia da 

primeira reunião no Hotel Bildelberg, na cidade holandesa de 

Oosterberck, sob a presidência do Príncipe Bernardo da Holanda, 

que os homens mais influentes do Ocidente se reúnem anualmente 

para estudar a situação 'política e financeira e estudar ou aprovar 

programas para o futuro'. 

Bastam os nomes dos participantes daquele ano na reunião do 

Clube para que possa compreender-se a sua importância. São os 

seguintes: Nelson Rockefeller, Governador do Estado de Nova 

York; Frederik Dent, Secretário Norte-Americano do Comércio; 

General Andrew Goodparter, Comandante das Forças aliadas na 

Europa; Denis Healey, Ministro da Fazenda inglês; Joseph Luns, 

Secretário Geral da NATO; e Ford, Presidente da General Electric 

na Europa; Helmut Schmidt, Ministro da Fazenda alemão, 

actualmente chanceler, após a demissão de Brandt; Franz Joseph 

Strauss, definido como homem de negócios alemão; Joseph Abs, 

Presidente do Deutsch Bank; Guido Caril, Governador do Banco de 

Itália; Giovanni Agnelli, Presidente da Fiat; Eugénio Cefis, 

Presidente da Montedison e além destes Thorsten Andersan, 

homem de negócios português que sonda Joseph Luns sobre as 

possíveis reacções da NATO perante a possível mudança de 

regime em Lisboa. 
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A resposta de Luns, certamente positiva, vem a ser confirmada 

pelo comportamento, já citado no início, dos navios da NATO 

defronte da capital portuguesa durante as primeiras horas do golpe 

de Estado. A sua presença actuou como um silencioso dissuasor 

contra quem, entre os generais ultras95, tivesse tentado opor 

resistência a Spínola. Os generais sabem da presença dos navios e 

sabem muito bem interpretar a sua saída de Lisboa na madrugada 

de 25 de Abril. É evidente que a NATO96 julga saber quem são os 

iniciadores do movimento, conhece o seu programa e aprova-o. A 

reunião do Clube de Bildelberg cumpriu os seus objectivos e neste 

momento Spínola tem o caminho livre'97. 

O Poder político, por outro lado, estava nas mãos de um homem 

fraco, hesitante e pressionado pelos que viam na Europa do 

mercado comum a solução para todos os problemas pessoais e 

nacionais, dominados por uma estranha mística de Terra Prometida, 

donde esperavam que um fácil maná viesse alimentar os seus 

apetites, insuficiências e vaidades. Para todos eles os territórios 

ultramarinos eram o único obstáculo à realização dos seus sonhos 

europeus. Muitas vezes me disseram que entre os marcelistas se 

95 Não havia generais "ultra", havia apenas alguns "infra". 
96 Não esquecer que a NATO é e sempre foi uma das expressões de 
aceitação pela Europa da supremacia dos interesses norte-americanos 
nesta zona do mundo. 
97 índice, nQ359-60, 1 e 15 de Setembro de 1974, Madrid, p.40. 
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afirmava que era preciso abandonar o Ultramar a qualquer preço. 

Não me surpreende que tenham vindo a desempenhar um papel de 

relevo na descolonização exemplar, como, impudicamente, alguém 

chamou ao vergonhoso e sangrento abandono do Ultramar. 

Não me surpreende, na verdade, porque quando o chefe é fraco, 

tudo à sua volta enfraquece. Por isso mesmo não foi necessário 

derrubá-lo. Apenas caiu. 

"O estudo das diversas informações disponíveis respeitantes 

aos acontecimentos do 25 de Abril permite uma curiosa contagem 

dos efectivos humanos reais mobilizados no Movimento das Forças 

Armadas: entre 160 a 200 oficiais, incluídos os de Complemento, e 

um número não muito superior a 2.000 homens e tropas. A 

debilidade destas Forças, o seu escasso apetrechamento em 

material blindado e móvel e o facto de que na mobilização inicial 

apenas estiveram implicados os oficiais das classes incorporadas 

na conspiração, fazem suspeitar de que se contava com a falta de 

resistência do Estado. 

Apesar da sua minuciosa preparação, a execução do plano do 

MFA deixou muito a desejar na prática. Cedo se tornou evidente a 

inexperiência ou deficiente preparação dos oficiais para tal tarefa. 

Não se providenciou o armamento mais conveniente e as posições 

perante os quartéis não comprometidos ou fiéis em princípio ao 
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Governo, foram tomadas de modo bastante incorrecto. Nem sequer 

se procedeu a uma ocupação sistemática dos pontos chave. 

Na realidade, a situação de madrugada era objectivamente muito 

frágil para os sublevados. Diversas unidades, como o regimento 

Motorizado de Lanceiros 7 e a Guarda Nacional Republicana, 

permaneciam fiéis ao Governo, que além do mais contava com 

todos os efectivos da Direcção Geral de Segurança. Por outro lado 

a maioria dos efectivos da Aviação e da Marinha, permaneciam em 

absoluto silêncio. Uma acção enérgica do Governo teria arrumado 

completamente o MFA. Porque não se terá produzido? É este, outro 

dos elementos confusos deste golpe de estado. 

Muito pouco tempo depois de conhecidos os efectivos dos 

sublevados e a sua distribuição na cidade, o Director Geral de 

Segurança pos-se em comunicação via rádio com o Presidente do 

Governo refugiado no quartel da GNR, explicou a situação ao Prof. 

Caetano e informou-o da força real do MFA e das unidades afectas 

ao Governo ou que até então se não tinham manifestado e solicitou-

Ihe autorização para actuar, assegurando-lhe que a situação estaria 

dominada por completo até às 17 horas desse mesmo dia. No 

entanto o Prof. Caetano não lhe concedeu a autorização solicitada, 

desejoso, disse, de evitar derramamento de sangue. O Director 

Geral de Segurança insistiu com o Prof. Caetano por esse mesmo 

meio em mais duas ou três ocasiões, sem obter a resposta que 
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ansiava. As conversações, emitidas por um posto de rádio de 

emergência da Direcção Geral de Segurança , puderam ser 

nitidamente captadas por um razoável grupo de pessoas, incluindo 

membros do Corpo Diplomático, através dos seus aparelhos de 

rádio normais. Foram também gravadas por um rádio amador que 

as passou de imediato para os oficiais do MFA. Essa gravação foi 

rapidamente levada ao Rádio Clube Português e outras emissoras 

que o MFA tinha sob o seu controle e ao longo de todo o dia a sua 

transmissão foi feita de modo ininterrupto. 

Ao tomar conhecimento da passividade do Presidente do 

Governo, as unidades que se mantinham fiéis, ficaram abatidas, e o 

moral dos ministros do Governo não implicados na conspiração e de 

outros sectores políticos e administrativos ficou abalado, ao mesmo 

tempo que as unidades de Aviação e da Marinha que se mantinham 

na expectativa dos acontecimentos decidiram incorporar-se no 

MFA'98. 

A má organização, a insuficiência de meios militares das forças 

que saíram para a rua, que mais pareciam bandos de arruaceiros 

de que forças disciplinadas, estão bem patentes em declarações do 

chamado estratego do 25 de Abril, o capitão Otelo, a um jornal 

espanhol,   em   que   afirmou   ter   dado   instruções   aos   seus 

98 índice, n5359-60, 1 e 15 de Setembro de 1974. Madrid, p.40. 
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subordinados para se renderem se encontrassem a mais pequena 

resistência. 

Como se vê, a vitória do movimento não se deve, como é 

evidente, ao famoso estratego Otelo, pois é ele próprio a confirmar 

que não tinha a mais pequena hipótese de vencer se tivesse 

encontrado a mais pequena resistência. 

Penso que, muito mais importante do que a contribuição deste 

ingénuo útil, foi, sem dúvida, a dada pelo Presidente do Conselho. 

Contrariando o que havia muitos anos estava estabelecido a nível 

do Estado, em caso de emergência, seria para Monsanto e não para 

o Quartel do Carmo que o Presidente do Conselho se devia ter 

dirigido. Quebrou, com a decisão tomada, a unidade do Governo, 

abrindo caminho a indecisões e interpretações que paralizaram 

qualquer hipótese de oposição à intentona que tinha saído para a 

rua com a face visível dos capitães e a invisível de interesses hostis 

aos nacionais. 

Tive conhecimento, em Madrid, através de um oficial que na 

altura prestava serviço no Quartel do Carmo, que o Prof. Marcelo 

Caetano, logo que entrou, se dirigiu ao Gabinete do Comandante, 

que ocupou, dando ordens terminantes para que, em circunstância 

alguma, o interrompessem, tendo fechado a porta à chave. Esteve 

horas ali dentro, sem contactar com os ministros que o tinham 

acompanhado, até ao momento em que o General Spínola chegou 
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ao quartel para o proteger de arruaceiros a soldo, que na rua o 

ameaçavam. 

Soube depois, por outra via, que o Comandante Geral da Legião 

Portuguesa, General Castro, fora uma das pessoas por ele 

contactadas, tendo-lhe dado ordens para desarmar e dispersar o 

batalhão que estava no momento a ser municiado. É de presumir 

que tenha contactado outras entidades militares, dando-lhes 

instruções para não intervirem. Nesta altura ainda devia estar 

convencido de que o movimento se fazia a seu favor, o que lhe iria 

permitir libertar-se do Ultramar, ideia antiga que o obcecava e não 

conseguira até ali levar a cabo. 

Mais tarde, em Espanha, viria a saber pelo Eng9. Santos e 

Castro, que o Presidente do Conselho, quando o convidou para 

desempenhar as funções de Governador Geral de Angola, lhe 

dissera que ia com a missão específica de preparar, o mais 

brevemente possível, a independência do território, informando-o de 

que igual incumbência fora cometida ao Dr. Baltasar Rebelo de 

Sousa em relação a Moçambique. 

Não tenho dúvidas de que na sua intenção estava a preparação 

de independências inspiradas no modelo da África do Sul. 

Simplesmente o projecto do Professor não estava de acordo 

com o plano americano-soviético, aprovado na Conferência de 
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Bilderberg, pelo que não passou de um ingénuo útil, mais um, a 

servir interesses hostis aos de Portugal. 

Pelo que ficou dito poderá o leitor melhor avaliar da importância 

que certamente teve aquela reunião do Clube de Bilderberg na 

eclosão e desenvolvimento do 25 de Abril e sobretudo tomar 

consciência das vezes sem conta, quando insuficientemente 

informados, em que tomamos a aparência pela realidade. Por isso 

não deve ter sido difícil ao embaixador do C.F.R. Carlucci e seus 

ajudantes, aconselhar os nossos aprendizes de feiticeiro a seguir-

lhes as sugestões de que dependiam os seus futuros políticos que 

talvez se possam reduzir a uma só: não façam nada que contrarie o 

projecto do Governo Mundial, porque nele está a Esperança e fora 

dele a Tragédia. 

O Partido Comunista, por outro lado, o único com quadros bem 

preparados, apesar da massa militante ser de terceira categoria, o 

que o impediu de ir mais longe na destruição do País, conseguiu, no 

entanto, em curto espaço de tempo, ocupar posições-chave que lhe 

permitiram lançar a confusão generalizada, utilizando técnicas bem 

conhecidas dos especialistas na manipulação de massas. 

Tudo estava bem estudado e planeado para preencher com a 

desordem, a intimidação e a arbitrariedade, o vazio do poder. 

Surpreenderam-se muitos comentaristas da imprensa 

internacional que num País com uma História tão antiga e tão rica 
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como a portuguesa, fosse possível a desordem manter-se durante 

tanto tempo e durante ela os portugueses assistirem impassíveis à 

sua auto-destruição, se não mesmo a aplaudi-la". 

Não se aperceberam, como ainda não se apercebeu a maioria 

dos nacionais, que o problema fundamental não era, como o tinham 

proclamado os capitães que de início chefiaram o Movimento e que 

de maneira clarividente tinham interpretado a vontade nacional, uma 

mudança de regime político, necessária à resolução do problema do 

Ultramar, mas a entrega pura e simples deste aos interesses 

políticos e económicos da América do Norte e da então Rússia 

Soviética, tudo subordinado às exigências do Projecto Global. 

A discreta mudança da chefia provocada pela resolução tomada 

em reunião do Conselho de Estado, que como, veremos, deu luz 

verde à descolonização100, teve como consequência imediata a 

99 O Presidente Mitterrand chamou-lhe "manicómio em autogestão". A 
verdade, porém, é que os dirigentes da subversão, entenderam que era 
necessário criar um tal estado de loucura, aparentemente colectiva, para 
lhes ser possível atingir o objectivo prioritário do seu programa — o 
abandono do Ultramar. Dispondo de meios materiais e humanos, 
fornecidos pela União Soviética, como agora se sabe de ciência certa, não 
lhes foi difícil criar aquela situação, dando-lhe uma aparência de 
manifestação nacional. 
100 Em  27  de  Julho,   Spínola   anunciou   que   "estamos   dispostos   à 
transferência de poderes às populações da Guiné, Angola e Moçambique". 
Para chegar a este resultado os militares comprometidos no 25 de Abril, 
lançaram   sucessivas   campanhas   de    desestabilização   das    Forças 
Armadas, com arruaças, comícios, desfiles, etc. 
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substituição daquele objectivo pela criação das condições objectivas 

que permitissem, através de fases bem determinadas, não só o 

abandono do Ultramar, como a saída, à força e em massa, dos 

residentes nos territórios, pelo perigo que para aqueles interesses 

representaria a sua permanência neles, o seu apego e amor à terra. 

Não eram, eles sabiam-no, colonos de ida e volta, mas gente que 

criava raízes, que fazia Pátria onde vivia. Por tudo isto, aqueles 

comentadores estrangeiros se não aperceberam que a desordem 

era a base em que assentavam as diferentes acções que, no plano 

secreto pré-estabelecido, permitiria chegar àquele resultado final. 

Os altos e baixos por que a desordem ia passando, foram 

sempre cuidadosamente controlados e muitas vezes programados 

com antecedência, como aconteceu com o 28 de Setembro, que, 

por sua vez, foi preparação para o 11 de Março. 

Acerca deste episódio no processo de manipulação da opinião 

pública, vejamos o que nos diz Isaías Gomes Teixeira: "Dia 13 de 

Março de 1975. Faltavam poucos minutos para as seis da tarde 

quando, no Palácio de Belém, o Conselho da Revolução, ainda com 

Em 25 de Julho, juntaram mais de 100.000 pessoas no Estádio 1- de Maio, 
sob o lema Fim da guerra colonial, atribuindo-lhe o significado de 
convergência política concreta entre os militares e o povo. Na concentração 
vinham à frente centenas de marinheiros cantando o Avante Camarada, o 
hino do P.C.P. 100.000 pessoas é naturalmente muita gente mas é preciso 
não esquecer as centenas de milhar de lisboetas que não estavam lá e os 
milhões de portugueses que nem sequer sabiam de tal comício ou 
montagem para épaterle bourgeois. 
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uma composição provisória toma uma decisão histórica: a 

nacionalização da Banca. 

Passados que estão 19 anos daquele infeliz momento 

revolucionário, ainda não é claro, quem foram os verdadeiros 

autores da proposta das nacionalizações. Na altura, as reuniões 

(quase todas elas históricas) sucediam-se a um ritmo alucinante, e 

poucos são os que ainda guardam na memória esses 'pormenores 

históricos'. Por outro lado, ao contrário do que aconteceu em todas 

as outras reuniões do Conselho de Revolução, não existe acta da 

reunião do dia 13. Primeiro porque o Conselho não estava 

formalmente constituído; e, segundo, porque a reunião teve um 

carácter ad hoc, estando presentes pessoas que não viriam 

posteriormente a fazer parte do próprio C.R.". 

Noutro passo do mesmo artigo, informa-nos Isaías Gomes 

Teixeira do que se passou no dia 11 de Março: "Ainda no dia 11, 

final da noite, reúne-se a Assembleia dos Delegados das Forças 

Armadas (que ficou conhecida por 'Assembleia Selvagem' por não 

ter agenda e por ter sido convocada em cima da hora). No meio de 

discursos inflamados e de grande confusão, os delegados decidem 

a criação de um Conselho da Revolução que substituísse o 

Conselho de Estado e a Junta de Salvação Nacional. O documento 

final reza assim: 'Decidida a institucionalização imediata do 

Movimento das Forças Armadas, com base num Conselho da 
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Revolução que será o órgão executivo do MFA, ao qual competirá a 

direcção da Revolução, e numa Assembleia do MFA perante a qual 

o Conselho responderá' "m. 

Não há dúvida de que, ao alinhar estes factos, se impõe a 

certeza moral de que, desde o início, estamos em presença não de 

um golpe, mas de uma escalada cuidadosamente preparada e 

conduzida com segurança através de uma via de desordem e de 

aparente espontaneidade, doseada cada fase de acordo com as 

necessidades do objectivo a atingir. 

Os excessos revolucionários, a que o Doutor Mário Soares, 

recorre como justificação dos actos contrários ao interesse nacional 

e das violências cometidas no decorrer do PREC, são elevados à 

categoria de causas, quando não passam de consequências da 

aplicação de técnicas de agitação e intimidação bem conhecidas 

dos especialistas em agitação de massas, para se atingirem 

determinados objectivos que, de outra maneira, não seria possível 

implantar por a opinião pública se lhes opor. 

Não deixa de ser curioso transcrever o relato feito por um 

jornalista de um jornal diário de Lisboa sobre as comemorações de 

101 Isaías Gomes Teixeira, O Independente, 11 de Março de 1994, p.21. 
Também quando Costa Gomes se apossou da chamada Presidência da 
República, foi aplaudido por uma dúzia de indivíduos que ali se 
encontravam, a maioria de passagem, entre eles alguns funcionários e um 
dos porteiros do Palácio de Belém. Para quê esperar uma eleição? Deve 
ter pensado o ilustre democrata. 
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25 de Abril levadas a cabo em cerimónia realizada na cidade do Porto. 

Reza assim a curiosa notícia, que tem por título — "Democratas precisam-

se". 

"Vinte anos após o 25 de Abril, Portugal precisa de democratas102. O 

alerta é do Presidente da República. Mário Soares recordou ontem os 

'tempos conturbados' da revolução, 'para assegurar que ninguém tem de 

se arrepender do modo como actuou. A começar pelos que fizeram a 

descolonização'103. 

Os assobios que ouviu, há um mês, na inauguração de um monumento 

aos combatentes estão ainda na memória de Mário Soares. Foi lembrando-

se deles que ontem, na primeira sessão solene evocativa dos 20 anos do 

25 de Abril perguntou: 'Como é que alguns se atrevem agora a criticar os 

que se lançaram na senda da   descolonização',   quando,   na   altura,   

existia   na   sociedade 

102 O Doutor Mário Soares surpreende-se que não haja democratas em 
Portugal... Há-os, com certeza, mas é difícil vê-los em meio tão pouco 
democrático. Têm vergonha de serem confundidos com os políticos saídos 
do Pacto MFA - Partidos que se apossaram do Poder e de lá, 
provavelmente, só sairão a mal, como frequentemente acontece em 
situações idênticas. 
103 Esta afirmação é verdadeiramente chocante. Mesmo das mortes e das 
violências registadas oficialmente no Relatório das Sevícias? Mesmo das 
mortes e das violências que ocorreram na Guiné, em Angola e em 
Moçambique? 

163 



25 DE ABRIL — EPISÓDIO DO PROJECTO GLOBAL 

portuguesa um 'coro unânime'104 que defendia 'nem mais um 

soldado para o ultramar'? 

A 'descolonização foi feita quando o poder estava na rua', 

recordou105. 

Foram 'tempos conturbados' esses — lembrou o Presidente — 

em que se assistiu à tentativa de tomada de poder por parte de 

alguns sectores políticos106. 

Por isso, 'os que agiram logo a seguir não têm que se 

arrepender daquilo que fizeram'. Os dirigentes que conduziram os 

destinos de Portugal em 1974 e 1975 'contribuíram para que 

Portugal seja o que é e esteja integrado num dos maiores pólos de 

desenvolvimento do mundo (União Europeia)', realçou. 

A liberdade que trouxe o 25 de Abril é, para mim, o essencial', 

salientou Soares, apesar das 'muitas contradições', que se seguiram 

â queda do regime totalitário. 

104 Penso que o Senhor Doutor Mário Soares com a expressão coro 
unânime se refere aos tais 100.000, contas largas, que teriam estado no 
Estádio 1g de Maio. Esqueceu-se de notar os milhões de portugueses que 
não estavam lá ou não teve tempo de os contar. 
105 Estava, de facto na rua precisamente para a poderem fazer sem 
oposição. 
106 Esquecem-se de que fazia parte integrante desses sectores, se não 
era mesmo o maioral... juntamente com Carlucci, sempre atento, a dar-lhe 
instruções sob a forma delicada de esclarecimentos, como sempre fazem 
quando transmitem ordens de comando do Projecto Global. Certamente 
ainda se lembra de um jantar no Tavares, em que com ele e Medina 
Carreira discutiram o destino do ouro português. Os da mesa ao lado não 
eram estrangeiros... só pareciam. 
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Hoje, os tempos são outros e o Presidente da República está 

preocupado com a falta de democratas. 'É difícil fazer democracia quando 

não há democratas', disse mesmo. Assim, defendeu, 'é preciso criar 

democratas, dar-lhes condições para que façam as alterações necessárias 

à nossa sociedade'107. 

Falando concretamente sobre o que aconteceu há 20 anos, Soares 

classificou o derrube do regime ditatorial ocorrido em 25 de Abril de 1974 

'uma verdadeira revolução e não uma revolta de militares'. 

O Chefe de Estado considerou ainda que a instauração do regime 

democrático em Portugal influenciou a queda dos restantes dois regimes 

ditatoriais existentes na altura, na Europa ocidental, Grécia e Espanha"108. 

É evidente que o general Franco morreu mais cedo para que o doutor 

Mário Soares pudesse fazer esta inteligente afirmação, anos 

107 Sempre pensei que na base da sua criação terá de estar sempre a 
verdade e não, como temos visto, já sem provocar escândalo, o culto 
sistemático da mentira. Esta, neste sistema, é sempre admitida desde que 
gere votos. 
108 Quando se chega ao fim deste rosário de enormidades fica-se mudo de 
espanto e por mais que se procure não se encontra palavra, palavrão ou 
anátema que seja capaz de restabelecer o equilíbrio perdido. Não há 
dúvida de que a confusão deliberada gera naturalmente a violência. Será 
que os detentores, de facto, do Poder, também têm como livrinho de 
cabeceira a República de Platão e no diálogo deste com Sócrates 
aprenderam que quando a intenção é boa é lícito recorrer ás mentiras? 
Podemos estar certos de que todos eles estão cheios de boas intenções. 
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depois. Os coronéis da Grécia, coitados, quando souberam do 25 

de Abril, compreenderam que era tarde para se manterem no Poder. 

Só duvido que soubessem onde fica Portugal. 

O jornalista Homem Cristo, em carta dirigida ao jornal "O Título" 

também pergunta: "Onde estão os Democratas?" 

"No verão de 1992, o procurador geral da República da Rússia 

entregou às instâncias superiores do Estado Português um 

importante e oportuno documento incriminatório, onde se relata a 

transferência ilegal de avultados fundos da ex-URSS para o PCP e 

outras organizações de espionagem e subversão, que tiveram por 

missão destruir Portugal e entregar Angola, Guiné e Moçambique ao 

expansionismo soviético. 

Só agora, decorridos vinte anos, é que os portugueses tomam 

conhecimento e consciência de que, afinal, Portugal estava minado 

pela Seita do 'Império do Mal' com seus agentes, 'apóstolos' 

organizados em células e 'funcionários' identificados só por 

pseudónimos e códigos, em suma, 'bufos' e agitadores profissionais 

ao serviço de um outro país inimigo da Península Ibérica. 

E no 25 de Abril de 1974, viu-se... 

Todos os partidos políticos democráticos como o PS, o 

PPD/PSD, o CDS, efe, foram, de forma fulminante, submergidos e 

controlados pelos 'sovietes' ao serviço do partido minoritário PCP 
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que tomou conta das Rádios, Emissoras, da Televisão e Imprensa, 

os SUV(s) dominaram muitos quartéis, etc109. 

O nosso país caíra em órbita de expansionismo soviético porque 

os 'ingénuos úteis' e outros dementes, loucos e visionários estavam 

comprometidos com a utopia marxista que transformou Portugal 

num 'manicónio em autogestão' — como disse o Presidente 

Mitterrand. 

E o 'processo revolucionário' consumou-se na 'descolonização 

exemplar'... na 'reforma agrária', nas 'empresas nacionalizadas' pela 

via dos artigos 62 e 68 da nossa Constituição de 1976, etc. 

Os patriotas, os democratas autênticos, os mártires e heróis da 

Pátria são esconjurados e classificados de traidores e enxovalhados 

publicamente na Rádio, na Televisão e Imprensa, tudo em 

obediência à espantosa organização (das secretas) do PCP ao 

serviço dos inimigos de Portugal. 

Processa-se então a total inversão de todos os valores em que 

os traidores passaram a 'heróis', e não só. 

Decorridos vinte anos o que mais me surpreende é que não 

foram os nossos Governos vermelhos ou alaranjados ou de 

109 Porque não conseguiram dominar o Partido do Progresso, o Partido 
Liberal e o Partido Trabalhista, tiveram de os eliminar em 28 de Setembro 
de 1974. Não por acaso, certamente, o falecido Prof. Marcelo Caetano, no 
seu trabalho As Constituições Portuguesas, entre os partidos então 
eliminados, esqueceu-se de os mencionar. 
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cinzentos (do post-25/Abril) que pediram o 'ajuste de contas' pela 

destruição de Portugal, de Angola, Guiné e Moçambique — o que 

me surpreende é estarmos a ser ajudados pelo espírito democrático 

do próprio Governo da Rússia Livre, no sentido de serem 

divulgados os nomes e as mensalidades dos agentes (dos 'bufos') 

que traíram Portugal e o Ocidente, ao serviço dos tenebrosos 

desígnios da longa noite marxista que espezinhou o bom povo russo 

durante 70 anos. 

Por esta é que os nossos democratas acomodados (a tudo...) 

não esperavam110. 

Agora, andam por aí a passar a 'batata quente' uns aos outros e 

como, afinal 'existe ilícito não penal' esses traidores da Pátria e os 

'ingénuos úteis' podem continuar em paz e de cravo vermelho ao 

peito porque as suas pensões de reforma, na média dos 300 a 400 

contos, por mês, estão 'democraticamente' garantidas. 

Todavia, não podemos deixar de nos interrogar: onde estão os 

nossos democratas autênticos para procederem na Televisão, na 

Rádio e Imprensa, a noticiários e debates em que sejam 

denunciados e desmascarados falsos portugueses que serviram os 

imperialistas da ex-URSS como nos é pedido, de momento, pela 

própria Rússia Livre? 

110 É a solidariedade que resulta da conivência em crimes comuns. Argel 
teria muito para contar... 
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Ou será que é preciso discutir as partes omissas da nossa 

Constituição de 1976? 

A Procuradoria Geral da República e o Ministério da Justiça 

procuram vencer as dificuldades que se lhes deparam para 

satisfazer da melhor forma, o incómodo pedido do Governo de 

Moscovo. 

Onde estão os nossos democratas? 

Acomodados, nem se lembram dos milhares de bons 

portugueses que sofreram as maiores humilhações, injustiças e 

calúnias e foram perseguidos e presos. Não se lembram dos 

empresários que ficaram na miséria. Não se lembram das famílias e 

velhas amizades que foram desfeitas. Que ficámos um país 

irreconhecível perante o sadio relacionamento humano. 

E não recordam a política de terra queimada e o genocídio que 

destruiu todas as estruturas sociais e económicas de Portugal e do 

Ultramar? 

Onde estão os nossos democratas? Acomodados? E 

silenciosos? 

Quem vai, ou está, a pagara factura de todos os bens perdidos? 

Que grande e bela lição nos estão a dar os democratas e 

estadistas da Rússia Livre... Lição de dignidade."111 

"O Título", 24 de Março de 1994, p.14. 
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Como vemos todos estes "excessos" faziam parte fundamental 

do plano a que obedeceu a falsa passagem para a chamada 

democracia de sucesso, outra expressão manipuladora que é, 

segundo creio, do mesmo autor. 

O plano teve, de facto, sucesso, não a democracia. 

E os capitães que desencadearam o movimento e foram traídos, 

acabaram por se transformar em suas vitimas, vindo afinal a 

desempenhar nele apenas o papel infeliz de aprendizes de feiticeiro. 

Não me custa a crer que a generalidade dos capitães e outros 

que juntaram os seus descontentamentos ao descontentamento dos 

primeiros, não tivessem a mais pequena noção de que estavam a 

ser instrumentos daqueles interesses, agindo com a boa-fé da sua 

formação militar, o que os impedia sequer de duvidar da lealdade de 

camaradas de armas. 

Por isso, foi fácil traí-los. 

Naturalmente que aos elementos afectos ideologicamente às 

teses do P.C., quer militares, quer civis, é preciso juntar os que 

através de chantagens o Partido recrutou para a sua obediência, 

como  recentemente  se  soube  através  de  documentos  oficiais 
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russos revelados às autoridades portuguesas112 e rapidamente 

esquecidos, tal a força que ainda têm os comprometidos113. 

É possível que alguns, poucos, tivessem alguma suspeita do 

que se passava nos bastidores, mas nem por isso deixaram de 

obedecer às instruções que lhes eram dadas, directa ou 

indirectamente, pelo Partido Comunista e pelo grande manobrador a 

ele ligado, certamente como mandatário dos interesses americanos, 

o conhecido General Costa Gomes, o verdadeiro mentor e dirigente 

do MFA e o seu acólito disfarçado de comuna, Melo Antunes.114 

Inteligente, consciente e hábil, imagine-se o trabalho que o general 

deve ter tido a controlar aquele bando de militares abandalhados 

para que não comprometessem, com a sua ignorância atrevida, 

aquela manobra tão cuidadosamente planeada. 

Na primeira fase deste plano era necessário dar garantias às 

forças que se lhe poderiam opor, especialmente à classe média, a 

força estabilisadora das sociedades modernas, de que o MFA tinha 

112 Ver anexo nB6 e 7. 
113 As diligentes autoridades judiciais terão tomado conhecimento, 
oficialmente, daqueles documentos? Se o fizeram, que destino lhes terão 
dado? A memória do Povo é fraca, não é? Será por isso que confiam tanto 
nela... 
114 "Costa Gomes é um dos culpados pela descolonização devido às suas 
sucessivas traições, que tomaram o País ingovernável". Marechal António 
de Spínola, Semanário "O Diabo", 28 de Abril de 1982, p.15. 

171 



25 DE ABRIL — EPISODIO DO PROJECTO GLOBAL 

como objectivo, única e exclusivamente garantir a passagem 

ordenada e pacífica da situação anterior, para a democracia. 

O Manifesto e a legislação a seguir publicada eram, sem dúvida, 

tranquilizadores, capazes de conseguir a adesão da generalidade 

dos cidadãos e de tranquilizar as forças financeiras e económicas 

do País. 

A estas garantias tranquilizadoras há ainda que juntar a escolha 

do Senhor General António de Spínola para chefiar o movimento, 

sem dúvida uma das aquisições mais importantes nesta fase de 

captação das consciências, pelo prestígio de que justamente 

gozava junto da opinião pública e em sectores chave da vida 

nacional e internacional. 

Recordo-me de o Senhor General António de Spínola me ter 

dito, como Presidente da Junta de Salvação Nacional, que 

podíamos estar descansados porque o Movimento tinha sofrido 

pressões dos principais países europeus, da NATO e os E.U., para 

que se não mexesse no Ultramar até ser votada uma nova 

Constituição, ficando a de 1933 em vigor na parte respeitante ao 

Ultramar para que houvesse tempo de criar as condições 

indispensáveis ao cumprimento das resoluções da ONU. 

Disse-me, recordo-me bem, que até o Dr. Cunhal concordara. 

Frisara-me, então, que tinha de se admitir que a solução, uma vez 
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consultadas as populações, poderia vir a ser a independência dos 

territórios. 

De facto, o Manifesto e a legislação que transcrevi do Diário do 

Governo, confirmam inteiramente esta informação. 

Não foi, por isso, sem grande surpresa que inesperadamente115 

se deu o abandono da Guiné, em condições de tal maneira indignas 

e desonrosas que em qualquer país civilizado teriam levado os 

responsáveis a julgamento e não ao generalato embora de opereta, 

como aconteceu ao desgraçado que, certamente encarregado pela 

chefia político-militar então dominante, pois não passava de capitão, 

que à revelia da Presidência da República, tomou aparentemente a 

iniciativa de entregar o Poder ao chamada movimento de libertação 

e os militares guineenses aos pelotões de fuzilamento da guerrilha, 

comunicando ao Presidente da República que não tinha encontrado 

outra solução. 

Esta descolonização da Guiné116 marca o final da primeira fase 

do plano a que me tenho referido e o início da segunda fase, como 

115 Inesperadamente, naturalmente, para aqueles que acreditaram, como 
eu, naquelas pressões. Agora não tenho dúvidas de que se tratou de uma 
manobra, entre muitas outras, inventada pelos condutores da pseudo- 
revolução, indispensável, como se dizia na cavalaria, para, no momento, 
aguentar os cavalos. 
116 Em 25 de Julho de 1974, o então Presidente da República, General 
Spínola, comunicou ao País o início do processo de descolonização. Ver 
anexo n98. 
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vamos ver, em que assume um grande relevo o Conselho da 

Revolução, que passou a ser o verdadeiro detentor do Poder. 

O Presidente da República e os outros órgãos de soberania 

estavam agora de direito e de facto, subordinados às resoluções do 

Conselho de Revolução, onde participavam as duas únicas 

realidades que tudo orientavam e comandavam: o General Costa 

Gomes agora em dificuldade para cumprir o plano americano e o 

Dr. Cunhal, o agressivo representante moscovita, sempre pronto a 

partir os dentes à reacção. 

Agora, coitado, até faz pena, a fingir que tem força, apoiado na 

conivência descarada de uma classe política comprometida que 

finge acreditar que está a lidar com democratas. 

Os restantes não passavam de figuras menores em trajes 

maiores, cuja principal missão, para além de dizerem sempre sim, 

para o que estavam pavlonianamente treinados, seria, com certeza 

a de transmitirem aos agitadores as ordens que recebiam de 

manterem o país em desordem permanente. 

Contrariamente ao que o Doutor Mário Soares afirmou 

recentemente em Lisboa, o 25 de Abril, foi uma revolta de civis, 

encobertamente apoiada e comandada pela Rússia Soviética e pela 

América do Norte, apoiada por militares, embora com objectivos 

distintos aos solenemente afirmados no Programa do M.F.A. e não 

uma verdadeira revolução. Na mesma sessão alguém afirmou que 
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"o Portugal legal continua hoje muito à frente do Portugal real"117, 

quando, na realidade o Portugal real, apesar de não reagir, não 

aceita o tal Portugal legal pela simples razão de que nem acredita 

nessa pretensa legalidade, nem aceita o que ela lhe impôs, 

sobretudo a tragédia da descolonização. 

E como podia acreditar? 

Bastará recordar o que se passou com as violências praticadas 

por militares do PREC118, relatadas em pormenor no relatório 

conhecido pelo Relatório das Sevícias. Não reagiu, até agora, mas 

há-de reagir um dia. 

A utilização do Senhor General Spínola chegava ao fim. 

O Senhor General desempenhou as suas altas funções em 

circunstâncias extremamente difíceis, rodeado de traidores e de 

incompetentes, tendo procurado, como um dia me disse na Cova da 

Moura, "salvar naquele caos, o que fosse possível". 

Não teve, infelizmente ao seu lado quem estivesse à altura dos 

acontecimentos, nem soube persistir no seu propósito inicial. 

117 Este alguém, recentemente, na Sala dos Capelos na Universidade de 
Coimbra, veio agora afirmar que a sociedade portuguesa "Sonhou com o 
exaltante banquete da integração europeia e que parece ter de contentar- 
se com o piquenique rasca de integração ibérica, nas margens 
eucaliptadas de rios com águas emprestadas por usurários". Quem diria 
ouvir-lhe tal... 
118 Ver anexo naS 9, 10, 11. 
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Vejamos algumas elucidativas declarações sobre este assunto 

que o senhor General fez em entrevista ao semanário "O Diabo". 

"O DIABO - Entremos na descolonização dita 

<<exemplar>>: contaram-me que o senhor marechal teria 

ameaçado fuzilar Otelo Saraiva de Carvalho (quando este 

veio de Moçambique integrado numa delegação chefiada por 

Mário Soares) por ele ter tomado decisões e atitudes que 

considerou serem de alta traição. Como é que as coisas se 

passaram? 

AS - Não. Quem me incomodou mais nessa altura não foi 

o Otelo, mas sim um outro oficial que traiu a própria comissão 

de descolonização que integrava e que foi nomeado para o 

Acordo de Lusaca, conforme, se encontra pormenorizado 

num livro meu. Passo a citar: 'Completando este quadro de 

alta traição a Portugal e às populações de Moçambique, o 

major Melo Antunes, então ministro sem pasta, deslocou-se, 

sem meu conhecimento, a Dar-es-Salam para, à margem de 

qualquer política concertada com a Presidência da República 

ou com os ministros dos Negócios Estrangeiros e da 

Coordenação Interterritorial, estabelecer um plano de entrega 

de Moçambique à Frelimo, plano que viria a concretizar-se 

numa proposta inicial a que ele desde logo aderiu e que 

representava a abdicação total perante o inimigo por nós 
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próprios tornado poderoso. A aceitação desse documento por 

um membro do Governo português retirou às forças políticas 

as poucas possibilidades que ainda tinham de defender os 

interesses nacionais. 

Assim, quando em 15 e 16 de Agosto, a delegação 

portuguesa (integrada pelos ministros dos Negócios 

Estrangeiros, Dr. Mário Soares, da Coordenação 

Interterritorial, Almeida Santos e pelo próprio Melo Antunes) 

se sentou à mesa das negociações em Dar-es-Salem, a 

facção predominante do MFA, ali representada pelo major 

Melo Antunes, já estava ao lado do chamado Movimento de 

Libertação e, para que ainda se retirassem às forças políticas 

todas as possibilidades de soluções razoáveis, recorreu-se a 

formas de pressão impensáveis e só possíveis num quadro 

de alta traição.' 

O DIABO - Dada a situação na Metrópole, que 

desembocou no 28 de Setembro e já era previsível algum 

tempo antes, alguma vez pensou mudar-se ou mudar o centro 

de poder para Luanda, quando lá estava ainda o general 

Silvino Silvério Marques? 

AS - Pensei nisso, numa altura em que me indignei pela 

forma como tinha decorrido a descolonização em 

Moçambique. Foi um processo coordenado pelas forças 
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militares lá sediadas, as quais se encontravam 

completamente degradadas pela propaganda da ala 

progressista do MFA. E fiz questão de tomar a meu cargo a 

descolonização de Angola, mesmo que para atingir esse 

objectivo fosse necessário transferir, a título provisório o 

centro de poder para Luanda. Mas, na verdade, eu era cada 

vez mais um homem isolado pelo MFA... 

O DIABO - Quem é que acha que foram os principais 

culpados pela descolonização? Inclui neles o Dr. Mário 

Soares, então ministro dos Negócios Estrangeiros? 

AS - Mário Soares nunca. As minhas críticas vão para as 

Forças Armadas e para as contínuas traições de que fui alvo 

da parte do então chefe militar Costa Gomes. As ordens que 

eu lhe dava e que julgava cumpridas, nunca o foram. Estava 

em perfeito conluio com a ala progressista do MFA. Conto um 

episódio para exemplificar o que lhe disse: durante a vigência 

do I Governo Provisório, o então primeiro-ministro Palma 

Carlos veio ter comigo dizendo-me que o País estava 

ingovernável porque havia sido instalado em S. Bento um 

centro de poder paralelo que era a Comissão Coordenadora 

do MFA que contrariava as instruções do Governo. Chamei 

Costa Gomes e ordenei-lhe que mandasse recolher aos 

quartéis os militares de Abril. E ele imediatamente concordou, 
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transferindo a comissão coordenadora para a Cova da Moura, 

onde estava a sede do poder militar. 

O DIABO - Quais os verdadeiros motivos que o levaram a 

renunciar ao cargo de Presidente da República no dia 29 de 

Setembro de 1975? 

AS - Convoquei na manhã do dia 28 de Setembro o Prof. 

Freitas do Amaral informando-o da minha intenção de recorrer 

a medidas de excepção. Pedi-lhe para me fazer a minuta de 

uma proposta a apresentar na reunião do Conselho de 

Estado marcada para essa mesma manhã. Esse documento 

foi apresentado na reunião, mas, para surpresa minha, o 

general Costa Gomes — que raramente tomava posições — 

esclareceu o Conselho de que <<não se responsabilizaria pela 

manutenção da ordem pública sem o apoio das brigadas 

populares, pois as Forças Armadas não dispunham de meios 

para, só por si, dominarem a situação>>. E, na verdade, a minha 

proposta de decretar o estado de emergência no País acabou 

por ser derrotada. Tinha que optar por uma decisão coerente 

comigo próprio e com o meu passado. Mandei a minha Casa 

Militar avisar os comandantes das regiões que eu me ia demitir 

no dia seguinte. Não tive um único apoio. Sem força para 

impor o que quer que fosse, sem um Conselho de Estado que 

me apoiasse, não poderia cumprir o juramento que tinha 
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feito com a Nação de salvaguarda dos interesses e defesa 

dos princípios de ética democrática. Tomei essa atitude 

convicto de que o acto iria demonstrar aos portugueses e ao 

mundo que, sob uma falsa imagem democrática, o País 

estava sendo conduzido para uma ditadura comunista na 

dependência de Moscovo119. 

O DIABO - Dezoito anos decorridos, olhando para a 

evolução dos acontecimentos, tomaria a mesma atitude? 

AS - Sim, a minha atitude seria a mesma. Voltava a 

demitir-me. 

O DIABO - E então formou o MDLP (Movimento 

Democrático para a Libertação). Com que finalidade? 

AS - Alertar o mundo para o que se estava a passar em 

Portugal. 

O DIABO - Recebeu apoios dos movimentos secretos e de 

informação estrangeiros? 

AS - Não. Apenas recebi uma sugestão originária dos EUA 

para instalar um governo provisório nos Açores. Achei que 

essa ideia iria fazer com que Portugal perdesse a sua 

soberania sobre o arquipélago dos Açores. 

119 Penso que o comando era o do Projecto Global e não o da então 
Rússia Soviética. 
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O DIABO - Uma última questão, mais actual: o Tribunal 

Administrativo de Lisboa, ilibou o marechal Costa Gomes do 

processo movido por Jorge Jardim. Acha justa essa decisão do 

Tribunal? 

AS - Sempre considerei a justiça um dos pilares da sociedade. 

Mas o que se passou naquele tribunal é sinal de que ainda não se 

encontrou um verdadeiro estatuto de independência que lhe permita 

optar pela verdade, quando tal implica coragem, ou seja opção pela 

versão que contém a verdade dos factos e não aquela que se figura 

politicamente mais cómoda. "12°. A partir de determinado momento o 

general Spínola passou a ser um obstáculo que era necessário 

ultrapassar. 

A oportunidade surgiu com o 28 de Setembro121 e com ela o fim 

do verdadeiro MFA, o que saiu em 25 de Abril. O MFA que se 

seguiu com a mesma sigla bem podemos considerá-lo como a sua 

antítese. É preciso não esquecer que a partir de 27 de Julho, data 

da proclamação que deu início publicamente à descolonização 

selvagem, o Poder passou da mão dos militares não comprometidos 

120 Semanário "O Diabo" de 28 de Abril de 1992. 
121 Uma manifestação tão legítima como tantas outras que se tinham 
realizado, serviu para criar mais um excesso revolucionário necessário 
para justificar os erros e os crimes naquele momento cometidos, muito 
especialmente para eliminar da cena política o Senhor General António de 
Spínola. 
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com as alfurjas políticas, para as mãos de políticos comprometidos 

com forças estranhas aos interesses nacionais, directa ou 

indirectamente ligados ao Projecto Global. 

Obrigado, pela mesma altura, a exilar-me por me ter sido 

passado um mandato de captura122 por ser Secretário Geral do 

Partido do Progresso123, só quando regressei, após a tomada de 

posse do Senhor General Ramalho Eanes como Presidente da 

República, altura em que me foi levantado o mandato de captura 

nas fronteiras, me foi possível informar-me sobre o que se tinha 

passado naquele período da vida nacional a partir da 

descolonização da Guiné. 

A oportunidade surgiu quando tive a honra de conhecer e de 

contactar numerosas vezes com o Senhor Contra-Almirante 

Pinheiro de Azevedo. Tive então ocasião de perguntar ao Senhor 

Contra-Almirante a que tinha obedecido a alteração do programa das 

F.A. e da legislação então publicada, em relação ao Ultramar, isto é, 

122 Um dos que o estratego Otelo entregara em branco ao então lacaio de 
Moscovo para este preencher de acordo com a conveniência do Partido 
Comunista. Casos como este, como se sabe, foram muitos e ficaram todos 
impunes. Como é possível, não sendo burro ou malandro, acreditar em tais 
democratas? 
123 Todos os dirigentes do Partido do Progresso há muitos anos que 
ansiavam pela instauração da democracia em Portugal, por considerarem 
que só então lhes seria possível lutar eficazmente pelo seu ideal de 
independência e de unidade nacional, como estava definido pela História e 
consagrado na Constituição. 
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porque não se tinha aguardado uma nova Constituição para então 

dar cumprimento às resoluções da ONU. 

O Senhor Contra-Almirante informou-me então que o que levou 

a alterar o compromisso assumido pelo MFA perante a Nação, tinha 

sido uma resolução tomada em reunião do Conselho de Estado. 

Disse-me que estivera várias vezes para denunciar publicamente 

este facto, mas que sempre hesitara com o receio de aumentar 

ainda mais, com a sua revelação, a grande confusão então 

existente. 

Que se passara em tão importante reunião do Conselho de 

Estado, mantida tão secreta pelos seus membros num País onde 

não é possível guardar segredos? 

Logo me assaltou a suspeita de que só a má consciência dos 

seus membros poderia conseguir um tal milagre neste País de 

linguareiros. 

O Senhor Contra-Almirante confirmou-me essa suspeita! Na 

verdade informou-me que em determinada reunião daquele órgão 

de soberania, o Prof. Freitas do Amaral defendera, numa extensa 

exposição, que não seria necessário esperar por uma nova 

Constituição para se dar início ao processo de descolonização, pois 

que a legisação em vigor permitia que se lhe desse início. 

O Senhor Contra-Almirante, ainda a propósito do Prof. Freitas do 

Amaral,   disse-me   que   após   a   sua   exposição,   os   militares, 
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embaraçados, se entreolharam, surpreendidos, mas naturalmente 

sem argumentos para combater os da tese apresentada e que, os 

restantes membros do Conselho que poderiam ter argumentado 

dada a sua formação académica, logo se manifestaram em 

calorosos elogios à proposta apresentada, tendo ficado desde logo 

decidido dar-se início à descolonização124. 

Estava dado o primeiro passo de uma grande tragédia. 

Tendo, mais tarde, procurado informar-me de quem tinha acesso 

às actas do Conselho de Estado125, para me certificar da exactidão 

da informação que o Senhor Contra-Almirante me tinha dado, 

constou-me que o Senhor General Eanes, logo após a tomada de 

posse da Presidência da República, tendo querido chamar a si 

aquelas actas e as da Comissão da Descolonização foi informado do 

124 É evidente que, com esta vitória no Conselho de Estado, o Prof. Freitas 
do Amaral, actual Presidente da Assembleia Geral da ONU, pode também 
reivindicar a qualidade de principal responsável pela descolonização. 
Quem sabe até se não haverá alguma conexão entre as duas situações. 
125 ARTIGO 27 
1. "De tudo o que ocorrer nas reuniões do Conselho de Estado será 
lavrada acta em livro especial, cujos termos de abertura e encerramento 
serão assinados pelo Presidente da República. 
2. O projecto da acta de cada reunião será redigido por um secretário 
designado pelo Conselho de Estado de entre os seus membros, e será 
submetido à aprovação do Conselho no início da reunião seguinte. 
3. As actas, depois de lançadas no livro respectivo, serão subscritas e 
assinadas pelo Presidente da República 
Regimento do Conselho de Estado - Resolução n-1/74 de 5 de Julho — D. 
Governo número 17, I Série, pág.842 de 23 de Julho de 1974. 

184 



25 DE ABRIL — EPISODIO DO PROJECTO GLOBAL 

seu desaparecimento. Será verdade? Não me surpreende que o 

seja. Haverá alguém que se surpreenda? 

Há, felizmente, muitos membros vivos desse Conselho de 

Estado e estou certo de que se não tiverem a coragem de confirmar 

as afirmações do Senhor Contra-Almirante, o que me não 

surpreenderia, não deixarão de legar à posteridade o seu 

testemunho, tão importante ele é para o esclarecimento das trágicas 

consequências que dele resultaram e de que ainda continuam a ser 

vítimas, na Guiné, Angola, Moçambique e Timor, as respectivas 

populações. 

Esta informação é, como se compreende facilmente, 

absolutamente fundamental para se poder entender não só o que se 

passou nos territórios ultramarinos, como o caos que se instalou 

duradoiramente na vida nacional. 

Ludibriada a confiança pública nas legítimas esperanças que o 

Manifesto e a legislação transcrita lhe tinham dado, compreende-se 

que a decepção e o medo abrissem caminho ao verdadeiro caos e 

saque que se seguiu. 

A segunda fase do plano estava em marcha e todos sabemos 

quanto custou ao País, em escudos, em lágrimas, em vidas e em 

dignidade. 
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Esta fase culminou com o Pacto MFA-Partidos126, que acabou por 

denunciar a traição ao MFA127 cujo objectivo prioritário era o de instaurar 

uma democracia em Portugal. 

O Pacto pôs fim a esta ilusão. Pode, na verdade, considerar-se o 

regime em que vivemos uma democracia? 

Evidentemente que não, a não ser que se considere uma democracia 

uma situação em que os cidadãos vão depositar, de tempos a tempos, um 

papelinho em urnas espalhadas pelo País. Esquecem-se ou fingem 

esquecer-se os que afirmam que o regime político em que vivemos é uma 

democracia, que o MFA, escolheu, dos partidos em formação, uns tantos, 

excluindo outros, impondo aos eleitos  um  certo  número de condições  

para que fossem 

126 Veja anexo - documento n99. Seria interessante saber-se quem teve a 
ideia, quem o redigiu e o defendeu. Boa paga o C.F.R. lhe deve ter dado 
por tão relevante serviço. 
127 Acredito que o propósito dos militares que inicialmente dirigiam o 
movimento, fosse o de instaurarem uma democracia em Portugal e 
simultaneamente criar as condições para uma solução política do problema 
do Ultramar, mas, como veio a verificar-se, não era esse o objectivo dos 
políticos, civis e militares, que o infiltraram e que tinham como único 
objectivo o abandono do Ultramar. 
Talvez um dia as Forças Armadas venham a criar as condições 
necessárias à implantação de uma verdadeira democracia em Portugal, isto 
é, se limitem, uma vez assumido o Poder, a gerir os assuntos correntes do 
Estado, deixando à sociedade civil inteira liberdade de se organizar em 
partidos e elaborar uma constituição sem pactos, nem compromissos que 
limitem a liberdade dos cidadãos, como aconteceu com a tentativa do 25 de 
Abril, tentativa frustrada pelas políticas ao serviço de interesses 
inconfessados. 

186 



25 DE ABRIL — EPISODIO DO PROJECTO GLOBAL 

admitidos como partidos. Eliminou, pura e simplesmente, o Partido 

do Progresso128, o Partido Liberal, o Partido Trabalhista, etc, 

emitindo mandatos de captura para os seus dirigentes, sem culpa 

formada. Tentou eliminar o CDS, a quem tanto deviam segundo 

parece na pessoa do seu chefe, como vimos, partido que se salvou 

apenas porque no assalto que fizeram à sua sede no Porto, onde 

estavam reunidos em Congresso, salvo erro, se encontravam 

personalidades estrangeiras que acharam conveniente não 

molestar. 

O leitor que queira refrescar a memória deve ler o chamado 

Relatório das Sevícias129, publicação oficial onde se dá conta das 

arbitrariedades, agressões e vexames impostos a numerosos 

portugueses presos sem culpa formada e que da prisão foram 

libertados sem uma palavra de explicação130. 

128 Apesar do seu Secretário-Geral, o autor destas linhas, ter sido 
condenado e ter cumprido integralmente uma pena de dois anos e nove 
meses de prisão maior por ter participado no Movimento Militar de 1946, 
enquanto o então Capitão Costa Gomes e outros gozavam as delícias de 
uma carreira militar tranquila. 
129 "Relatório da Comissão de Averiguação de Violências Sobre Presos 
Sujeitos às Autoridades Militares", Lisboa, INCM, 1976. Ver anexo n5S. 10, 
11, 12e13. 
130 Sabe-se, naturalmente, que estas prisões sem culpa formada eram 
instrumentos importantes na criação de um clima de medo que só por si 
era suficiente para desencorajar qualquer tentativa civil de oposição. 
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Estes exemplares procedimentos democráticos foram muito 

aplaudidos pelos partidos escolhidos, o que lhes retirou qualquer 

autoridade moral para falarem de democracia. 

Eu sei que às criaturas que entraram no jogo do Pacto pouco 

importavam as contradições, o que lhes importava era o que 

poderiam ganhar com elas. Segundo é voz corrente ganharam e 

ainda ganham muito, em honras, embora falsas, e em dinheiro, 

segundo dizem sujo. 

É indesmentível que o regime político em que vivemos não 

nasceu da vontade popular livremente expressa, fundamento das 

verdadeiras democracias mas daquele Pacto, pelo que é mais 

correcto chamar-lhe regime militar, disfarçado de democrático. 

Se o regime político em que vivemos é uma democracia, então 

teremos de aceitar que o regime político que vigorou a partir da 

Constituição de 1933, devidamente referendada, foi também uma 

democracia. Neste caso o M.F.A. não derrubou uma ditadura, como 

se pretende, mas uma democracia, tão democrática, como a que se 

arroga de ter instaurado, a que nem falta o Serviço Secreto. 

A paupérrima classe política — paupérrima, entenda-se, sob o 

ponto de vista moral — que tem servido com interesseira dedicação 

este  travesti de democracia,  não deixará de argumentar,  que, 
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cumpridas as exigências da lei, qualquer grupo de cidadãos se pode 

constituir em partido e concorrer às eleições131. 

Simplesmente esquecem estas mentalidades falsamente 

ingénuas que não se pode concorrer em igualdade de 

circunstâncias, o que, em autêntica democracia, se exige. 

O regime político saído do Pacto MFA-Partidos não tem 

legitimidade democrática. Tem apenas uma existência de facto 

apoiada em compromissos garantidos pela força das armas, mas 

naturalmente ilegítimas sob o ponto de vista democrático. 

É evidente, para qualquer mentalidade não comprometida, que 

uma vez ocupado todo o espaço político pelos partidos admitidos no 

Pacto MFA-Partidos, é uma piada de mau gosto afirmar que é livre a 

ocupação de um espaço que não existe, ou que existe tão 

escassamente, que só dá para parir nados-mortos, como tem 

acontecido. 

Não, ainda não foi desta que se instaurou em Portugal uma 

democracia! Pode o Senhor Doutor Mário Soares acerca deste 

regime político sui-generis falar da nossa democracia. 

Faço-lhe justiça, embora com certa relutância, de não acreditar 

que esteja de tal convencido. 

131 Acredito que haja gente séria e de boa-fé, mas ignorante, no mundo 
daquela gente, mas custa-me a acreditar que a maioria não se aperceba 
que assim nunca mais teremos uma democracia em Portugal. 
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O Doutor Mário Soares sabe que não é uma democracia até 

porque foi com a sua colaboração que nasceu, no bas-fond político, 

este aborto de democracia. 

Por isso, a cada passo das suas viagens, nunca se esquece de 

afirmar que o que importa no 25 de Abril foi ter-nos trazido a 

liberdade. 

Que liberdade e a quem? 

A todos não, como se viu: para uns foi a morte, a prisão e o 

exílio, pelo que podemos concluir sem receio de errar que ao Doutor 

Mário Soares, as mentiras, as provocações, as destruições, os 

sofrimentos, as fomes e as mortes de tantos portugueses de todas 

as cores e credos que se julgavam protegidos na terra que os tinha 

visto nascer, nada significam, não lhe perturbam o sono, não lhe 

tiram o apetite 132. 

A História não perdoa, aos responsáveis, entre numerosas 

outras ignomínias da democracia que louvam, esse caso 

paradigmático do homem que continua oficialmente a usar a patente 

de Vice-Almirante, mesmo depois de ter sido tornada pública a 

notícia que transcrevo de um artigo do jornalista J. Costa Figueira no 

jornal "O Dia": "Alguns desses representantes, como se diz ter sido 

132 "A especificidade do fenómeno português em África, Macau e Timor é 
outro dos mitos criados pelo Estado Novo. Timor é uma ilha Indonésia com 
bastante pouco a ver com Portugal". Mário Soares, "Portugal 
Amordaçado", pág.475. 
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particularmente o caso do vice-almirante Rosa Coutinho, 

incentivaram elementos das guerrilhas a praticar actos de opressão 

e violência contra a população branca, como forma de a obrigarem 

a abandonar o território de Angola. 

De facto, em carta confidencial dirigida por Rosa Coutinho ao 

Dr. Agostinho Neto, presidente do MPLA, reproduzida em 'O Século 

de Joanesburgo', na sua edição de 25 de Novembro de 1975 (carta 

essa datada de 22 de Dezembro de 1974), pedia-se que fossem 

dadas instruções secretas aos militares do MPLA para 

aterrorizarem por todos os meios os brancos, matando, 

pilhando e incendiando, afim de provocar a sua debandada de 

Angola. 'Sede cruéis sobretudo com as crianças, as mulheres e 

os velhos, para desanimar os mais corajosos. Tão arreigados 

estão à Terra esses cães exploradores brancos que só o terror 

os fará fugir' (sic). 

Nessa carta, tornada pública cerca de um ano depois, que aliás 

não tivemos conhecimento de ter sido desmentida, nem repudiada, 

apelava-se ao uso do terror e da violência contra os residentes 

brancos, o que infelizmente veio a suceder133! Nela se diz também 

que 'a FNLA e a UNITA insistem na minha substituição por um 

133 Em entrevista recente na TVI, este senhor declarou que aquela carta 
tinha sido forjada na redacção do jornal... Quem não ficará surpreendido 
que, contendo ela afirmações tão graves, não tenha processado o jornal? 
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Comissário que lhes apare o jogo, o que a concretizar-se seria o 

desmoronamento do que arquitectámos no sentido de entregar o 

poder unicamente ao MPLA'." 

A propósito destes trágicos acontecimentos diz o mesmo 

jornalista, J. Costa Figueira, em artigo publicado no Jornal "O Dia" 

de 29 de Julho de 1994: "As violências, os destemperos de 

governação, a degradação das instituições, o poder na rua, a 

quebra das hierarquias, a ocupação selvagem das empresas e das 

explorações agrárias, tudo isso se espelhou no denominado 

'processo das sevícias militares', de triste memória, mandado 

instaurar pelo então presidente da República, General Ramalho 

Eanes. 

Na verdade, o Comunicado da Presidência da República 

aquando da publicação do relatório da 'Comissão de Averiguação 

de Violências sobre Presos Sujeitos às Autoridades Militares', não 

pode ser mais claro e eloquente: 'Os factos apurados pela 

Comissão indiciam seguramente que militares, incluindo grande 

número de milicianos, assim como civis, entre os quais elementos 

afectos a organizações políticas, PRATICARAM ACTOS QUE SÃO 

AUTÊNTICOS ULTRAJES AO DIREITO DO HOMEM. Centenas de 

portugueses foram sujeitos a prisões arbitrárias, viram-se privados 

de garantias judiciárias, sofreram torturas físicas e morais e 

tornaram-se ainda vítimas de outros tratamentos cruéis, desumanos 
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e degradantes. Os abusos e prepotências praticados devem levar 

os portugueses a reflectir sobre o perigo das condutas totalitárias'. 

Essa Comissão havia sido constituída por personalidades de 

grande relevo da vida nacional e a ela cometido o levantamento 

exaustivo do que viria a classificar como 'Um Escândalo e 

Prenúncio de Terror'. O conteúdo desse Relatório representa 

efectivamente um escândalo, pois que na opinião dos seus 

subscritores 'patenteia a vertigem ou a antecâmara do Estado 

Totalitário Moderno, onde as prisões se baseiam na denúncia 

gratuita ou planeada unicamente em função do fim, onde as prisões 

se fazem sem culpa formada nem investigação, onde são admitidas 

prisões não obstante se desconhecerem elementos incriminadores, 

ou só porque o detido evidencia perigosidade potencial'. 

Nesse mesmo notável documento, mandado tomar público, diz-

se que 'Portugal se viu numa situação de Não-Direito, onde as mais 

desregradas, sórdidas e desencontradas paixões humanas deram 

campo ao exercício tumultuário do aviltamento colectivo. É o quadro 

histórico do Terror, de que as situações tácticas descritas foram 

prenúncio e que potenciaram o nascer de um Estado Autocrático 

Moderno. Muitos dos factos descritos tipificam seguramente 

infracções criminais e os seus agentes deverão por eles responder'. 
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Mais se escreve no citado 'Relatório de Averiguação de 

Violências Sobre Presos': A todos os cidadãos compete julgar e 

condenar o escândalo ocorrido para que ele seja definitivamente 

banido da nossa vida em comunidade. Aos Tribunais compete a 

aplicação das penas. Assim eles saibam possuir a neutralidade 

ideológica que permite a afirmação do Direito; assim ao Poder 

Judiciário seja dada a indispensável condição de independência 

social e institucional. Assim se construirá o Direito do Estado 

Democrático Moderno'. 

Entretanto, fez há pouco vinte anos sobre a abrilada, tudo 

parecendo ter ficado na palha das palavras e nestas e noutras 

'ingénuas' boas intenções. Os verdadeiros criminosos ficaram por 

julgar e impunes, contrariamente ao que, na palavra de honra do 

presidente da República, havia sido solenemente prometido ao 

Povo Português. Uma vergonha. Uma cobardia sem nome! 

Face à matéria apurada, a 'Comissão de Averiguação' entendeu 

dever formular, com rigor e segurança, as conclusões finais que se 

apresentaram sob a forma de uma extensa lista de crimes e de 

abomináveis abusos de poder discricionário, como que decalcados, 

um a um, daqueles mesmos crimes e métodos persecutórios de 

terror que no célebre Relatório Secreto do XX Congresso do Partido 

Comunista da ex-União Soviética, em Fevereiro de 1956, perante o 

terror e constrangimento de uma grande partes dos presentes, 
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haviam sido denunciados e postos a nu por Nikita Khrouchtchev, ao 

exautorar o sanguinário e trágico consulado do ditador Estaline. Por 

essa altura, os agentes internacionalistas ao serviço de Moscovo 

haviam minado não só a metrópole como os territórios de além-mar. 

Os comunistas portugueses, identificados com os propósitos da ex-

União Soviética, em plena guerra-fria, na construção de um eixo de 

Tânger ao Cabo, no continente africano, e de Lisboa a Washington, 

tudo fizeram na sociedade civil e castrense quanto à 

disponibilização para que esse fim fosse de facto atingido. O golpe 

de Estado de Abril, servia às mil maravilhas para que esse objectivo 

estratégico da ex-URSS se pudesse tornar realidade, tanto mais 

que a guerrilha no Ultramar se achava praticamente aniquilada no 

terreno. "134 

Cumprido o objectivo fundamental do plano soviético, o 

abandono do Ultramar ao seu imperialismo, ao mandatário dos 

interesses americanos foi permitido dar o golpe do 25 de 

Novembro. 

Por outro lado o Dr. Álvaro Cunhal sabia bem que não podia 

instaurar em Portugal um regime comunista porque, nem a União 

Soviética nisso estaria interessada, nem o Ocidente lho consentiria. 

O seu objectivo, uma vez garantido o Ultramar para sua esfera 

de influência, era o de garantir um lugar ao sol no novo regime, 

134 Jornal "O Dia", 29 de Julho de 1994. 
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participar em igualdade de circunstâncias com as outras formações 

políticas na vida do País, ser formalmente democrático para poder 

continuar a ser subversivo com impunidade. 

Consentiu, como tal, senão mesmo ajudou, a que o golpe de 25 

de Novembro tivesse êxito135, pois que ele representava a garantia 

de que não seria excluído da vida política do País. 

Todas estas evidências têm sido cuidadosamente baralhadas 

para que se torne difícil a sua compreensão, o que não tem 

representado grande dificuldade porque toda a classe política 

comprometida está interessada em que a opinião pública se não 

aperceba destas realidades, especialmente a juventude. 

Bastará recordar que desde o início se tem partido do princípio, 

falso, de que para a resolução do problema do Ultramar só havia 

dois caminhos: o abandono ou a continuação da guerra. Ora a 

verdade é que havia um outro, o único, aliás, capaz de salvaguardar 

o interesse nacional. Refiro-me à integração,136 forma de 

descolonização admitida pela ONU. 

135 Traindo, certamente, os militares comunistas de que se tinha servido. 
136"Lembro-me, com resignação, do tempo em que muitos acreditámos 
que ainda era possível recuperar algum tempo perdido". 
Adriano Moreira, Diário de Notícias, 27 de Julho de 1995, pág.4 
Também eu, Senhor Professor Adriano Moreira me lembro...mas sem 
resignação. 
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A recusa sistemática dos governos do Estado Novo em pô-la em 

prática137, embora proclamando ser a sua política, como 

insistentemente, durante anos foi denunciado pela Comissão das 

Curadorias da ONU. Perante aquela recusa sistemática, os 

membros daquela comissão convenceram-se de que não havia 

outro caminho para a resolução do problema senão o de o entregar 

à Assembleia Geral. 

Ficou assim aberta a porta à criação de movimentos terroristas, 

como veio, a curto prazo, a acontecer. 

Haverá certamente, entre os hipotéticos leitores destas linhas, 

quem não tenha ouvido, sequer, falar da integração e muito menos, 

conhecer-lhe o significado e o alcance como processo de 

descolonização admitido internacionalmente. 

137 O antigo Presidente da África do Sul Pieter Willen Botta, em entrevista 
concedida ao Diário de Notícias, revela ao jornalista José Freire Antunes 
que "tivera um encontro, em Lisboa, com Salazar, em finais de 1966, em 
que se discutira a cooperação entre a África do Sul e Portugal. À pergunta 
que o jornalista lhe fez, se se lembrava da conversa, Pieter Botta repondeu-
lhe: 'Salazar perguntou-me o que é que eu pensava da situação na África 
Austral e da situação em Angola e Moçambique em particular. Dei-lhe uma 
resposta sincera, porque era nessa altura um jovem ministro e uma pessoa 
franca!' Penso que vocês vão perder a guerra! Ele perguntou-me porquê. 
Eu disse que era porque Portugal advogava um sistema político baseado na 
assimilação, mas na verdade não praticava tal sistema. Tinha estado em 
Moçambique e cheguei à conclusão de que os responsáveis cometiam 
erros na relação com as populações. Era preciso um maior 
desenvolvimento económico, um maior ajustamento, uma maior 
cooperação". Diário de Notícias, 2 de Fevereiro de 1995, p.16, 
Internacional. 
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Escrevi muitas páginas sobre este assunto, nos anos que 

precederam o 25 de Abril. 

A integração, contrariamente ao que repetidas vezes foi afirmado 

pelos teóricos do 25 de Abril, não era uma fantasia defendida por 

alguns idealistas totalmente desligados da realidade. 

Esta fantasia tinha muitos adeptos na metrópole e nos territórios 

ultramarinos e entre estes destacava-se o Dr. Mário de Andrade, 

fundador e então Presidente do M.P.L.A.. 

Na verdade, estando em Luanda, fui contactado pelo meu amigo 

Rui Pardal Letras, então investigador do Instituto de Investigação 

Científica de Angola, para ter um encontro com um cunhado do Dr. 

Mário de Andrade, que pretendia transmitir-me uma mensagem que 

o Presidente do M.P.L.A. desejava que eu fizesse chegar às mãos 

do Dr. Salazar. Este encontro, foi rodeado de todas as cautelas 

para que não fosse detectado por elementos indesejáveis. A 

mensagem que o Dr. Mário de Andrade desejava que eu 

transmitisse era a que se segue. 

O Dr. Mário de Andrade, então a viver em Paris, comprometia-se 

a convocar uma conferência de imprensa em que declararia aderir à 

política de integração uma vez que o Governo declarasse 

publicamente que a ia pôr em imediata execução. Neste caso, o Dr. 

Mário de Andrade comprometia-se a regressar a Portugal, 

extinguindo o movimento terrorista que chefiava. Esta mensagem foi 
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naturalmente transmitida ao Dr. Salazar por um ministro que era um 

partidário bem conhecido da integração e que, por isso mesmo, foi 

uma das vítimas do 25 de Abril, tendo falecido no exílio depois de 

uma ignóbil perseguição. 

Estando em Coimbra, alguns anos depois, em casa de um antigo 

ministro do Governo do Dr. Salazar, e tendo-lhe contado este 

episódio, ele, vivamente interessado, perguntou-me em que data se 

tinha dado esse encontro. Contou-me então, que, estando um dia 

no gabinete do Dr. Salazar, a despachar assuntos do seu Ministério 

tinham sido interrompidos, pela chegada de uma mensagem 

urgente do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Contou-me então 

que o Doutor Salazar abriu o documento, o leu, e lho passou sem 

uma palavra e também sem uma palavra o meteu numa gaveta de 

um móvel que tinha ao lado da cadeira em que estava sentado. 

A mensagem, assinada pelo Embaixador Dr. Marcelo Mathias, 

comunicava ao Sr. Presidente do Conselho que tinha sido 

contactado pelo Dr. Mário de Andrade que lhe solicitava que fizesse 

chegar ao Dr. Salazar uma mensagem, a mesma que eu lhe tinha 

feito chegar às mãos. 

É evidente que a integração teria sido possível se tivesse havido 

vontade política para a levar a cabo. 
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A verdade é que o Dr. Salazar não teve coragem de enfrentar as 

forças financeiras que de há muito se opunham à mudança da 

política ultramarina, pois que aquela que convinha aos seus 

mandantes era a que estava em vigor, como os factos vieram a 

confirmar. 

Tive, aliás, nessa mesma altura a certeza moral do que se iria 

passar com o Ultramar, através de um encontro, em Lisboa, na 

Associação Comercial, com os maiores financeiros portugueses, 

encontro esse que me parece de algum interesse relatar. 

Em 1961, encontrava-me em Angola, como bolseiro da 

Fundação Gulbenkian. No mês de Março, os médicos 

aconselharam-me a regressar à metrópole algum tempo para me 

tratar de uma virose que aí tinha contraído. Precisamente oito dias 

antes do ataque terrorista ao Norte de Angola, fui convidado por um 

amigo que vivia também em Coimbra para ir almoçar a sua casa, com 

o Sr. Conde de Caria, que mostrara interesse em conversar comigo 

sobre a minha estadia em Angola. Durante o almoço, a conversa 

não saiu do tema ultramarino. Dei-lhe a conhecer a minha opinião 

sobre a situação, tendo-lhe, em síntese, declarado que esperava 

para muito breve um surto terrorista, pois que, como já tinha escrito 

na Revista do Centro de Estudos Demográficos do Instituto Nacional 
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de Estatística138, cerca de um ano antes, a evolução da situação, a 

meu ver, tinha chegado a um ponto de ruptura. 

O Sr. Conde de Caria não deixava, a cada afirmação que eu 

fazia, de me declarar que tinha em Angola, à frente dos seus 

negócios, pessoas de alta categoria e muito bem informadas e que 

todos lhe diziam que só possivelmente dali a muitos anos se poderia 

recear qualquer movimentação por parte das populações. 

E assim ficámos: eu na minha e ele na sua. 

Simplesmente, exactamente oito dias depois, deram-se no Norte 

de Angola os trágicos acontecimentos que todos conhecem. Alguns 

dias depois, poucos, recebi um telefonema do Sr. Conde de Caria, 

manifestando-me o seu espanto pelo que se tinha passado e 

perguntando-me se estaria disposto a enfrentar os maiores 

capitalistas portugueses para uma reunião que pensava organizar 

para muito breve. Respondi-lhe que necessitava apenas que me 

informasse na véspera, sobre o dia, a hora ,e o local ,que eu lá 

estaria. 

138 "A Concentração Urbana em Angola", in Revista do Centro de Estudos 
Demográficos do Instituto Nacional de Estatística, Lisboa, 1958-59. A 
Revista foi apreendida e o Secretário do então Ministro da Presidência 
deslocou-se a minha casa, em Coimbra, para recolher as separatas que me 
tinham sido enviadas, esclarecendo minha mulher, por eu me encontrar no 
momento em Angola, que a apreensão se devia ao facto de o Governo ter 
considerado que os receios que eu manifestava no meu artigo sobre a 
situação nos territórios ultramarinos não terem qualquer fundamento, dadas 
as informações de que o Governo dispunha. 
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A reunião teve lugar na Associação Comercial de Lisboa. À 

entrada o Sr. Conde de Caria preveniu-me que estavam ali os 

maiores capitalistas portugueses e que deles, isto é, da sua atitude, 

dependeria em grande medida, o que se iria passar no ultramar. 

Logo de entrada, sentado à cabeceira de uma longa mesa, tive a 

nítida impressão que aqueles senhores estavam ali apenas por 

consideração para com o Senhor Conde de Caria e talvez, em parte, 

por curiosidade para confirmarem que eu defendia posições que 

não coincidiam, com as sugestões recebidas de fora, certamente 

havia muito. A minha presença causava-lhes nitidamente má 

disposição, com a excepção do Sr. António Champalimaud que, em 

curta intervenção, apoiou as minhas palavras, acrescentando que 

estava certo que eu tinha muito mais para dizer, se não fosse ter-

me apercebido da frieza com que estava a ser recebido. 

Interveio a seguir o Sr. Eng9. Anselmo Pinto Basto que, muito 

vermelho e nitidamente indignado, declarou que queria que ficasse 

bem claro que não desejava que a sua presença fosse tida como 

uma participação em reunião subversiva. Lembrava aos presentes 

que deviam tudo ao Dr. Salazar e que era na sua política, que todos 

deviam confiar. Assim acabou a reunião. 

Era de esperar que fosse este o seu resultado. 

Na verdade, a estes senhores, não lhes interessava nada o que 

eu tinha procurado defender, isto é, que fizessem uma reconversão 
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das suas actividades na província, pois aquelas a que se dedicavam 

e a maneira como o faziam, estavam há muito ultrapassadas e 

condenadas. Acreditava, então, que esta reconversão era possível, 

porque me recusava a acreditar que a influência de forças 

internacionais a que tenho vindo a fazer referência, fosse tão grande 

e tão cegamente obedecida. 

Afinal, os grandes financeiros portugueses não passavam de 

empregados, atentos e obrigados de uns magnates de língua 

inglesa. Que a terra lhes seja leve. 

Escrevi muitas páginas sobre este assunto, nos anos que 

precederam o 25 de Abril. 

Os leitores que possam vir a interessar-se por ele poderão ler os 

meus trabalhos abaixo indicados139. 

Para o esclarecimento do que se deve entender por integração, 

transcrevo algumas passagens de um texto que publiquei sobre 

139 A Concentração Urbana em Angola, separata n-11  da Revista do 
Centro de Estudos Demográficos, Lisboa, 1958-59. 
Condições de uma Política de Verdadeira Integração, Editorial LIAM., 
Lisboa, 1961. 
Três Caminhos da Política Ultramarina, ed. do Autor, 1962, Dist. Editorial 
Aster, Lisboa; 
Da Lei Orgânica do Ultramar, ed. do Autor, Coimbra, 1962, Dist. Livraria 
Almedina, Coimbra. 
Unidade Ameaçada, ed. do Autor, Coimbra, 1963, Dist. Livraria Almedina, 
Coimbra. 
Para onde vamos?, ed. do Autor, Coimbra. 
Portugal Traído, Madrid, 1975. 
Manifesto contra a Traição, Op. 1, 2 e 3. 
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esta matéria na Editorial L.I.A.M., em 1961, num momento em que 

se impunha que alguém esclarecesse a opinião pública de que 

íamos atravessar momentos muito difíceis, senão mesmo decisivos, 

para o futuro de Portugal. 

Infelizmente não me enganei. O número dos que se 

aperceberam da gravidade da situação não foi suficiente para travar 

a tempestada que se aproximava. Lá fora, porém, nos meios 

políticos, sabia-se qual ela era, como o prova, entre muitas outras 

publicações, a revista Paris-Match que no número saído logo após o 

25 de Abril trazia na capa este aviso: Portugueses, chegou a hora 

das lágrimas! 

Vejamos o que então escrevi: 

Vai sendo tempo de falar claro sobre os problemas africanos. A 

cómoda situação em que nos temos mantido até aqui, mercê de 

razões que não são geralmente as invocadas, tem-nos permitido 

continuar a jogar com as palavras e a adiar a acção necessária 

sempre para mais tarde. O tempo urge, porém, e cada dia que 

passa na inacção é um dia a menos para a construção no Mundo de 

um Portugal unido. 

O problema que temos a enfrentar é um problema de escolha 

entre dois caminhos. É fácil equacioná-lo. É fácil determinar qual dos 

dois devemos seguir. Fazê-lo, porém, levanta grandes obstáculos, 

porque na sua escolha se enreda, obstinada e forte, a pressão dos 
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interesses adquiridos. Para os vencer é preciso primeiro conhecê-

los e, para os conhecer, é preciso estar preparado para não tomar 

as aparências pelas realidades. A táctica dos 'interesses adquiridos' 

tem sido sempre em todas as regiões subdesenvolvidas do Mundo, 

identificar os seus interesses com os interesses públicos e a partir 

daí defender as suas posições retrógadas e egoístas com a 

aparência do progresso e do humanitarismo. 

A opinião pública, alheia a esta luta encoberta e tantas vezes 

brilhantemente conduzida, não pode tomar consciência do que há a 

decidir. Manifesta-se, por isso, de tempos a tempos, em revoluções 

e agitações de ordem social, em sobressaltos de ordem colectiva, 

mais guiada pelo instinto, do que pela razão. Evitar estas 

convulsões, pelo ajuste dos interesses particulares aos interesses 

públicos, é a principal função dos governos. Estes, porém, nem 

sempre podem tomar a melhor decisão quando não têm a apoiá-los 

uma opinião pública esclarecida. É evidente que o círculo só pode 

quebrar-se se os estudiosos se dispuserem a informá-la, para que o 

equilíbrio entre aqueles interesses se possa estabelecer de maneira 

frutuosa para todos. 

No caso presente — o da nossa política africana — muito há a 

dizer à opinião pública. O manifesto desequilíbrio entre o 

desinteresse e a ignorância desta e a força activa e organizada dos 
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interesses adquiridos não pode deixar de levar a uma situação 

explosiva em que se pode subverter a unidade da Nação. 

Falaremos, pois, de maneira clara, conscientes como estamos 

da importância decisiva do momento que atravessamos. 

São dois, disse, os caminhos que podemos seguir: o primeiro é o 

da integração, pura e simples, de todos os Portugueses, qualquer 

que seja a sua cor, a sua raça e o seu grau de cultura, na mesma 

comunidade. Este caminho implica necessariamente que se abatam 

todas as barreiras que se opõem a essa integração, desde a que é 

representada pelo regime de indigenato, até às barreiras 

alfandegárias, passando pela das ideias feitas e dos lugares 

comuns. 

A primeira, a barreira do indigenato, que se apresenta como uma 

efape necessária da passagem do primitivismo à civilização não 

revela a sua verdadeira identidade. Ela não pretende estabelecer as 

condições daquela passagem, como se afirma, mas precisamente 

dificultá-la, como veremos. A brilhante defesa em que se apoia a 

sua existência, só pode enganar quem não conhece a importância 

decisiva que ela tem na manutenção das posições privilegiadas à 

volta das quais se estrutura toda a vida política, económica e social 

ultramarina. A sua manutenção em certos territórios da África, num 

momento em que as suas posições já foram ultrapassadas pelos 

acontecimentos,   encontra-se   entre   as   principais   causas   dos 
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movimentos emancipadores. Ela é uma fonte permanente de 

descontentamento, uma das causas de atraso económico dos 

territórios e atraso social das populações, uma ocasião para a 

prática de vilanias sem conto, de desmoralização e de atentados à 

Dignidade da Pessoa Humana. A barreira do indigenato é o símbolo 

de uma política não civilizadora, para nós a negação mais flagrante 

de todos os ideais que presidiram à nossa expansão no Mundo. 

O segundo caminho é o da manutenção do statu quo. Este 

implica, para se manter, um esforço constante de adaptação, 

sempre precária, provisória, das leis às realidades que as 

ultrapassam, dentro de um sistema ultrapassado, que se quere 

manter contra a justiça e a razão. Neste jogo, em que as realidades 

nacionais não contam, a opinião pública propositadamente alheada 

dos seus interesses, discute o sexo dos anjos enquanto os inimigos 

sem pressa tomam posição na praça, guiados, pelos interesses 

adquiridos, os únicos que não perdem, ou julgam não perder nada 

com a secessão. 

É evidente que o primeiro caminho — o da integração — leva, 

naturalmente, à constituição de uma comunidade pluri-racial — 

àquela recíproca união em que se firma e estabelece a sólida 

felicidade das Repúblicas. 

... O caminho do statu quo, isto é, da manutenção dos privilégios 

que servem de base a essa política ultramarina importada, levaria, 
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inevitavelmente, à secessão. É evidente que não poderiam 

indefinidamente conciliar-se a finalidade da integração que é a 

construção de uma comunidade pluri-racial, proclamada 

teoricamente nas leis e desejada por todos nós, com os métodos da 

desintegração que a existência do regime do indigenato, com o que 

ele implica, afirma nos factos. O equívoco pode manter-se durante 

algum tempo, mas o próprio tempo se encarrega de o pôr em 

evidência. É então que começará o princípio do fim. Do fim que 

podemos não querer, mas que nem por isso, a continuarmos 

naquele caminho, deixará de vir. Foi por ele que seguiram a Bélgica, 

a Holanda, a França, em parte, etc. Já sabemos todos a que 

resultados levou. 

Parece, portanto, evidente o caminho que teremos de seguir se 

quisermos manter a nossa unidade. A verdade, porém, é que 

apesar desta evidência, para o fazer, se torna necessário primeiro 

remover aqueles obstáculos, abater aquelas barreiras. Todas elas, 

no fundo, como vamos ver, não são mais do que manifestações dos 

interesses adquiridos. Se estes forem dominados pelos interesses 

públicos, todos os outros os seguirão na queda. 

Não foi, evidentemente, por acaso, ou por pura imitação do 

estrangeiro, que nós abandonámos o caminho,da pura integração 

para nos metermos a caminhar pelos que conduzem à secessão. 

Foram os interesses de certos grupos da alta finança nacional e 
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internacional que a isso obrigaram os governos. Estes interesses, 

dada a sua natureza e finalidade, pouco se importam que a defesa 

das suas posições leve à secessão. Os seus interesses estarão 

sempre garantidos e poderão até possivelmente estar melhor 

garantidos, com um governo autóctone sem experiência governativa 

e sem força nos mercados internacionais do que com um governo 

metropolitano experiente e forte. 

O que se está a passar no Congo Belga, que foi sempre um 

feudo da alta finança belga e internacional, é um exemplo flagrante 

do que acabo de dizer. Não é difícil descobrir a sua mão por detrás 

da independência apressada que o governo belga foi obrigado a dar 

à sua antiga colónia. Os interesses da alta finança não perderão 

nada com ela. O governo autóctone que tomar conta da ilusão do 

poder político, ficará, para a colocação das matérias-primas e dos 

produtos agrícolas nos mercados internacionais, inteiramente nas 

suas mãos. O redactor do L’Aurore, Henry Bénazet, dizia há pouco 

ao comentar as chances de Kasavubu para a chefia suprema do 

Congo, que certamente o triunfo estará do seu lado, pois não lhe 

faltam apoios exteriores. Certos trusts, até agora acoitados 

prudentemente nos bastidores jogam sobre o seu êxito. Inútil 

precisar porquê. 

É evidente que no campo das realidades não é possível conciliar 

a finalidade da integração com os métodos de desintegração. É 
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porém a esta utopia que se têm dedicado afincadamente os 

partidários do statu quo: os interesseiros, por interesse, e, a grande 

massa, pelo desconhecimento que tem do interesse da Nação. A 

conjugação destas duas forças negativas tem-nos permitido 

caminhar a passos largos para a secessão. 

A paz em que vivemos, não nos iludamos, não é o prelúdio da 

integração mas da desintegração. 

... Os argumentos que até aí têm sido empregados para a defesa 

deste sistema têm variado com os tempos e as posições a defender. 

Tem-se mantido, porém, inalterável o objectivo primordial que 

com eles sempre se pretendeu atingir e que constitui a base de 

todos os sistemas colonizadores europeus em África: manter o 

indígena à margem da vida económica moderna, isto é, impedir que 

se estabeleçam as condições indispensáveis à sua integração na 

vida moderna. É esta constante que verdadeiramente caracteriza 

todos os sistemas de colonização europeia em África. Daí o facto de 

todos eles, apesar de formalmente distintos, terem levado ao 

mesmo resultado, de todos bem conhecido, repito: a secessão. 

A manutenção do indígena no círculo vicioso da sua economia 

tradicional, é condição indispensável à manutenção da supremacia 

económica da minoria de privilegiados que reparte entre si a quase 

totalidade do rendimento dos territórios. Não admira por isso que o 

seu objectivo fundamental seja o de manter o indígena afastado do 
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circuito económico da vida moderna. Este é o feudo, o privilégio 

base, a fonte dos rendimentos fáceis daquela minoria de 

privilegiados. Daí que a participação do indígena neste circuito seja 

restringida, artificial e cautelosamente, a uma participação 

simplesmente marginal, única e indispensável à efectivação dos 

interesses dessa pequena minoria. 

No decurso deste artigo procuraremos mostrar como são estes 

interesses inconfessados e não as falsas razões que geralmente se 

apresentam, que se opõem àquela integração, que impedem que se 

estabeleçam as condições económicas e sociais indispensáveis à 

participação do indígena nos circuitos monetários em que assenta a 

vida moderna. Para uma melhor ordenação e clareza da exposição 

procuraremos primeiro pôr em evidência os falsos princípios e 

razões em que assenta a subestrutura do sistema, os caminhos que 

se seguem para justificar os interesses adquiridos e inconfessados 

que constituem a sua real infra-estrutura. 

Os defensores das posições em que assenta o sector moderno 

dos territórios, articulam a defesa do statu quo com certos princípios 

e razões que a realidade e a ciência desmentem. É com base nestes 

princípios e razões que a sobrestrutura se organiza em sistema 

coerente. Solidamente apoiado por certa finança é nela que vivem e 

prosperam aqueles que são encarregados de estudar, propagar e 

defender no campo da teoria a base ideológica do sistema e no 
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campo das realizações práticas a execução das providências legais, 

políticas e económicas necessárias à manutenção daquelas 

posições. 

Não nos é possível, evidentemente, encarar todos os aspectos 

em que se processa esta conjura. Limitar-nos-emos, por isso, 

apenas a chamar a atenção do leitor para algumas das ideias em 

que ela assenta. Dentro desta limitação, começaremos por dizer que 

a primeira ideia que serviu de suporte, durante muito tempo, à 

política seguida pela generalidade dos países europeus em África, 

foi a da inferioridade rácica dos povos negros. Embora há muito 

abandonada uma vez aquela política ultrapassada pelos 

acontecimentos e aquela ideia irrefutavelmente desmentida pela -

ciência, ela tem ainda, porém, na mentalidade pública a força de 

todas as ideias que servem para justificar, no plano político e moral, 

certas atitudes e certos interesses inalteráveis que ficaram daquela 

política. 

Não é por acaso, como veremos, que os preconceitos racistas 

encontram aceitação fácil em África e são absolutamente 

inoperantes na Europa. Pondo de parte,, porém, para já, este 

aspecto do problema, que analisaremos mais tarde, acentuemos, 

neste momento, que o que a ciência verificou, na expressão de 

Pieron, foi a 'notável homogeneidade do Homo Sapiens'. As 

diferenças   de   comportamento   que   se   podem   observar   entre 
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indivíduos pertencentes a raças diferentes, como as postas em 

evidência pelos testes, tristemente célebres, do exército americano, 

devem-se a causas de ordem cultural e não rácica. A falsidade 

destes testes, como a de muitos outros de que se tem lançado mão 

para manter vivo o mito da inferioridade de certas raças, está em se 

comparar indivíduos que nasceram e foram criados em condições 

inteiramente distintas. A comparação, como é evidente, só é válida 

para indivíduos que receberam desde o berço os mesmos estímulos 

de ordem familiar e social que tiveram as mesma oportunidades de 

desenvolvimento físico e mental, que viveram e formaram a sua 

personalidade no mesmo ambiente social. 

É evidente que com estes processos pseudo-científico não se 

procurou, lealmente, atingir a verdade, mas apenas confirmar uma 

mentira denunciada já pela ciência. Ela servia, porém, para justificar 

os actos de uma política de exploração das riquezas africanas de 

que a mão-de-obra servil era um elemento fundamental. Todos 

sabem bem, para que seja necessário recordá-lo, como foi grande a 

onda de indignação universal ao tomarem-se conhecidos os cruéis 

resultados a que levara tal política. O que resta dela continua, 

infelizmente, a precisar de justificações desta natureza. Por isso o 

mito da inferioridade de certas raças continua a ter os seus 

defensores e adeptos. 
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À ideia da inferioridade rácica, e intimamente ligada a ela, 

sucedeu a ideia da inaptidão congénita do negro para o trabalho. 

Nesta tese parte-se da verificação real de uma certa indolência, 

verificada no negro, para uma insuficiência congénita, uma 

inferioridade portanto ligada à raça. Esquecem-se os que a aceitam 

sem crítica que a subalimentação crónica do negro, a par das 

doenças intestinais e outras de que é sempre portador, justificam 

plenamente aquela indolência. Como diz Yves Lacoste140, está 

averiguado que estas doenças, de entre as quais se podem 

destacar a biliardose, o paludismo, o pião, a anquilostomiase, a 

tuberculose, o tracoma, a sífilis, as doenças gastro-intestinais, às 

quais se juntam as parasitoses intestinais extremamente 

generalizadas, amputam numa proporção de 25 a 30% as rações 

alimentares já insuficientes. Este estado sanitário tem incidências 

enormes sobre a vida económica e social: a produtividade dos 

indivíduos estaria reduzida em proporções que vão de 30 a 60%. 

É evidente que com aquela nova ideia se pretende apenas 

justificar o trabalho forçado ou obrigatório. Por meio dele se 

propõem os teóricos deste estranho humanismo corrigir aquela 

pretensa deficiência congénita, esquecendo sistematicamente a 

realidade que acabamos de pôr em evidência. 

140 Yves Lacoste - Les Pays sous-développés - P. U. F. , 1959, p.25 e 26. 
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Modernamente esta tese procura firmar-se em bases novas, ou 

melhor, procura novos apoios. Refirmo-me à vaga de estudos em 

que se compara a produtividade de trabalhador negro com a do 

trabalhador europeu. A meu ver pouca vantagem há em fazer tal 

comparação a não ser com o secreto intuito de pôr em evidência a 

inevitável, como vimos, inferioridade do trabalhador indígena em 

relação ao trabalhador europeu. Penso realmente que tem sido este 

secreto intuito que tem levado a pôr em evidência aquela diferença 

de produtividade. Senão vejamos. Se o problema fosse realmente 

encarado com um espírito liberto de preconceitos e de secretas 

servidões, seria bem mais útil para todos que aquele esforço de 

investigação se dirigisse antes a estabelecer a comparação entre as 

condições em que vivem uns e outros. O estudo das relações que 

existem entre a produtividade e as condições de vida material e 

espiritual parece-me bem mais interessante e útil, pois são estas 

últimas, naturalmente, que impõem àquela um determinado nível. 

Está amplamente provado pela ciência que a eficiência e 

produtividade dependem mais das condições de alojamento, de 

segurança, de higiene, de alimentação, de ambiente social e de 

aprendizagem técnica do que de características rácicas. Isto quanto 

ao trabalhador, visto que, quanto às empresas, a produtividade 

depende fundamentalmente da combinação dos factores da 

produção.   Uma  vez   igualadas   portanto   aquelas   condições   de 
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existência física e intelectual, o trabalhador indígena é capaz de 

produzir tanto e tão bem como o trabalhador europeu. No seu meio 

físico não custa mesmo a crer que a sua eficiência e produtividade 

possa ser superior à do europeu deslocado, isto é, não adaptado ao 

meio. 

Parece-me, portanto, que o verdadeiro problema não está na 

verificação da menor eficiência ou produtividade do trabalhador 

indígena, mas na investigação das suas causas e dos meios mais 

adequados para as eliminar. 

... O problema, é evidente que está na existência ou não 

existência das condições indispensáveis à eficiência e à 

produtividade. Uma vez aquelas estabelecidas, não apenas para 

uma pequena minoria ocasional, mas à escala dos territórios, os 

falsos problemas com que se pretende retardá-las deixam de ter 

qualquer relevância. 

A importância que se tem dado a este caso da produtividade do 

trabalhador indígena visa, apenas, deixar no espírito público a ideia 

de que é à fraca eficiência e produtividade deste trabalhador que se 

deve a impossibilidade ou dificuldade de o integrar na vida moderna. 

Daí se deduz, facilmente, a necessidade da manutenção do <<statu 

quo>>. 

É evidente, porém, que se não pode esperar que as populações 

nativas saiam pelos seus próprios meios do estado de atraso 
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económico e social em que se encontram. É naturalmente este 

atraso que impõe ao trabalhador indígena o seu baixo nível de 

eficiência e produtividade. Não se podem, pois, tirar da verificação 

daquele atraso argumentos para retardar a integração, já que só 

através desta se torna possível eliminar aquele. O progresso não é 

mais do que a fecundação do trabalho pela cultura. O que justifica a 

acção do colonizador é precisamente fomecer-lhes os meios 

materiais e morais que lhes permitam integrar-se na vida moderna, 

isto é, eliminar as causas do seu atraso cultural e miséria material, 

que o baixo nível de eficiência e produtividade põem precisamente 

em relevo. 

É evidente também aqui que os esforços destes teóricos se 

propõem apenas encontrar motivos para justificar os injustificáveis 

atrasos no caminho da integração da população numa vida moderna. 

Este problema da eficiência e da produtividade do trabalhador 

indígena articula-se na mente dos defensores do statu quo com o 

problema da impossibilidade ou remota possibilidade de integração 

das populações indígenas numa vida moderna. A esta integração 

se oporiam vigorosamente as estruturas tradicionais destas 

sociedades primitivas. Os indígenas estariam de tal forma 

enquadrados dentro destas formas tradicionais de vida e 

pensamento que seria muito difícil fazê-los emergir delas para novas 

formas mais amplas e flexíveis. Uma tentativa brusca de alteração 

217 



25 DE ABRIL — EPISODIO DO PROJECTO GLOBAL 

destas estruturas só poderia precipitá-los na desordem material e 

moral. A prudência, a humanidade, a boa política consistiria pois em 

não destruir apressadamente estas estruturas. A manutenção do 

statu quo apresenta-se, assim, como a melhor garantia de uma 

evolução lenta e harmónica, a única susceptível de fazer evoluir 

sem riscos as populações nativas. 

O caso dos destribalizados apresenta-se, dentro desta teoria, 

como um caso flagrante de evolução apressada, apesar de todos os 

esforços feitos par que ela fosse lenta. As multidões de africanos de 

ambos os sexos atraídos para as cidades e amontoados geralmente 

na sua periferia, sem trabalho permanente ou mesmo sem nenhum 

trabalho, parecem abonar em favor daquela tese. Ela é, porém, falsa. 

Sem o quererem nela têm colaborado muitos sociólogos 

africanistas. Deve-se esta situação ao facto de se não distinguirem 

claramente dois problemas distintos que nela se contêm. Uma coisa 

é a indiscutível acção destrutiva da penetração da vida moderna na 

vida tradicional, isto é, sobre as estruturas em que esta assenta, 

outra é a integração dos indivíduos deslocados por aquela acção, 

numa vida moderna. Os sociólogos, ao porem em evidência os 

resultados, quase sempre trágicos, daquela acção destrutiva sobre 

o modo de vida colectivo e individual tradicional limitam-se a registar 

um facto inegável. Não afirmam, porém, que estes deslocados da 

vida tradicional,  sejam  incapazes de se enquadrarem  na vida 
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moderna, desde que, ao abandonarem aquela, encontrem as 

condições de sobrevivência, em quadros novos de vida material, 

social e espiritual. Aqueles cientistas limitam-se, assim, a verificar 

que não lhes sendo dadas estas condições, aqueles indivíduos se 

encontram, naturalmente, condenados a um estado de vazio social 

e económico, gerador de conflitos graves. 

Não é preciso, aliás, saber muito de economia e sociologia, para 

se compreender facilmente que, se se não deram a estas 

populações afectadas directa ou indirectamente pela vida moderna, 

as bases económicas e sociais em que esta assenta, elas não 

podem, nem material, nem espiritualmente, integrar-se nela. Isto é 

evidente. 

O vício dos defensores do 'statu quo' está, aliás, desde logo, em 

partirem do princípio errado de que os destribalizados constituem o 

relativo pequeno número que se amontoa na periferia dos centros 

urbanos. Partem deste princípio para que implicitamente se conclua 

que a grande massa da população continua e quere continuar 

integrada nas suas formas tradicionais de vida. Os destribalizados 

apresentam-se assim como casos isolados, patológicos, pequenas 

ilhas num mar calmo. 

Nada mais falso, porém. A verdade é que estas estruturas das 

sociedades tradicionais foram, na sua quase totalidade, 

profundamente  afectadas  pela   presença  e  contactos  da  vida 
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moderna. A sobrevivência destas estruturas tradicionais, 

profundamente degradadas, em que aparentemente ainda vivem as 

populações nativas, deve-se apenas às dificuldades que os seus 

membros encontram para a sua integração na vida moderna. Elas 

subsistem, portanto, mercê destas dificuldades e não pelo apego 

que lhe tenham as populações. As revoltas que nestes últimos anos 

ensanguentaram a África e que continuam a ensanguentá-la, têm a 

sua raiz neste facto. 

Enquanto o número de deslocados da sociedade tradicional foi 

pequeno, compreende-se que o sistema tenha podido funcionar 

sem conflitos graves. Está chegado, porém, o momento em que o 

seu número, crescendo rapidamente, não poderá mais consentir na 

distorção criada por uma pequena minoria que reserva para si a 

maior parte das riquezas e dos benefícios da actividade económica, 

deixando no abandono e na miséria a grande massa da população. 

Entre os dois sectores, o da minoria privilegiada e o da massa 

desprotegida, o sector moderno e o sector tradicional, cada dia mais 

distanciados, está a gerar-se uma perigosa tensão que a não ser 

rapidamente eliminada provocará mais cedo ou mais tarde os 

conflitos que gerou nos outros países. 

Esta perigosa situação não foi evidentemente criada em nossos 

dias. Ela vem de longe, dos tempos em que se praticou em toda a 

África a política que ficou conhecida pelo nome de política do pacto 
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colonial. A explicação da presente situação, como a da mentalidade 

que a sustenta e defende, terá de procurar-se naqueles tempos. A 

razão está em que os homens passam, mas os interesses ficam. O 

sistema que criou a situação actual continua, no que tinha de 

essencial, a ser o mesmo. A situação actual é nos seus aspectos 

fundamentais um seu prolongamento. Remontemos, por isso, um 

pouco atrás para nos apercebermos com toda a clareza quais são, 

na situação presente, os objectivos que levam a defender contra a 

razão, a justiça e a experiência, uma situação totalmente 

ultrapassada, geradora de secessão. 

Na vigência da política resultante do Pacto Colonial ou a ela 

ligada, toda a actividade colonizadora assentava em dois pilares: 

importação de matérias-primas e produtos agrícolas, a maior parte 

proveniente de trabalho ou recolha obrigatória, e exportação de 

produtos manufacturados. Esta política, comandada pelo mais puro 

interesse material, encobria os seus verdadeiros objectivos com 

uma teoria bem arquitectada em que se procurava provar que o 

verdadeiro objectivo era conseguir elevar o nível material e moral 

das populações indígenas. Não vale a pena gastar tempo a 

rememorá-la: bastará lembrar que o trabalho forçado primeiro, e o 

trabalho compelido seu sucedâneo, era e é uma das suas peças 

mestras. Este apresenta-se, como já se apresentara o outro, como 

o meio mais eficaz e humano de introduzir nos indígenas os hábitos 
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de trabalho indispensáveis ao seu desenvolvimento económico e 

social. 

... Assim se encobria e se pretende, como vemos, ainda hoje 

encobrir, o verdadeiro objectivo que era e é o de pôr à disposição 

das empresas e seus súbditos uma mão-de-obra gratuita ou bon 

marche. Para o conseguir o que importa é, naturalmente, adiar para 

o mais tarde possível o estabelecimento das condições que 

permitam ao indígena integrar-se na vida moderna. Mantendo-o na 

situação de marginal haverá sempre possibilidade de argumentar 

com os trabalhos urgentes e necessários de que são os indígenas, 

não sabemos bem como, os primeiros a aproveitar, para 

contemporizar com o trabalho compelido. 

O que está exuberantemente provado, porém, é que os 

primeiros ou melhor, os únicos a aproveitarem-se são, não os 

indígenas, mas os que fazem parte da minoria privilegiada que 

constitui o sector moderno. 

Há, porém, em todo este sistema de colonização que distinguir 

entre o negócio de que beneficiaram uns tantos, da obra civilizadora 

levada a cabo pelo sacrifício de muitas vidas generosas, do trabalho 

das populações indígenas e do bolso do contribuinte metropolitano. 

Foi mercê dos sacrifícios reais destes e não dos benefícios    

colhidos    por   aqueles    que    se    tornou    possível 
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estabelecer as bases em que deve assentar o progresso material 

dos territórios e elevação moral das populações. 

O objectivo lucro, porém, imprimiu ao objectivo civilizador uma 

certa orientação na elaboração e execução daquelas bases. Refiro-

me ao facto de as exigências e pressões do primeiro, a que chamei 

negócio, ter imposto à política económica e social a orientação que 

mais lhe convinha e convém. Desta forma, tanto as estradas como 

os caminhos de ferro, foram traçados segundo as exigências do 

escoamento das matérias-primas e produtos agrícolas das grandes 

explorações industriais. A vida moderna passou assim a implantar-

se nas grandes cidades, ao longo das vias de comunicação e nas 

zonas de produção das mercadorias de exportação. O resto do 

território ficou mergulhado na inacção e no esquecimento, 

continuando a vida a seguir o ritmo tradicional, só perturbado pelos 

levantamentos da mão-de-obra compelida e pela acção das missões 

e da administração, que assim viam contrariados os seus objectivos. 

À volta destes núcleos e dos seus interesses, passou a 

organizar-se toda a vida económica e social dos territórios. A 

deformação assim introduzida, logo de início, por estes interesses, 

não tardou a marcar e dominar não só toda a actividade económica, 

mas a impor aos governos a orientação política e económica que 

mais lhe convinha. Daí que todo o sistema de colonização se 

encontre naturalmente deslocado do seu verdadeiro objectivo. 
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Compreende-se que apoiando-se aqueles interesses, 

fundamentalmente, na exportação de matérias-primas e produtos 

agrícolas e importação de produtos manufacturados, que tudo 

tenham feito e continuem a fazer, onde isso ainda lhes é possível, 

para manter as posições em que assentam esses interesses. Estas 

posições dependem, naturalmente, da manutenção do statu quo, da 

existência, por exemplo, do regime do indigenato, indispensável por 

sua vez à admissão do trabalho compelido, da conservação das 

populações nativas no seu estado primitivo, isto é, confinadas à sua 

vida económica e social tradicional, da não diversificação da 

economia, dado que a sua actual especificidade lhes permite 

facilmente dominá-la, da existência dum circuito económico 

atrofiado que não englobe senão uma parte ínfima da população, na 

absorção dos capitais públicos em obras sumptuárias para que se 

não apliquem na criação das condições indispensáveis à integração 

do indígena na vida civilizada. Daí o pequeno programa das 

grandes obras, em vez do grande programa de pequenos trabalhos. 

As grandes obras servem sobretudo os grandes interesses 

materiais de pessoas e de empresas, estes, os pequenos trabalhos, 

servem directamente as aspirações e os interesses da grande 

massa da população e só indirectamente, como deve ser, os 

interesses daqueles. Ora o dever e papel de Estado não é pôr 

acima dos interesses gerais os interesses particulares. Quem paga 
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as despesas da administração e da manutenção das forças 

armadas são os contribuintes metropolitanos e locais. Se o Estado 

se servisse destas contribuições para manter uma ordem em que o 

interesse particular se põe acima do interesse público fazia, 

evidentemente, um uso ilegítimo do seu poder. A experiência 

mostrou já a que consequências inevitáveis leva uma tal política. 

No Quénia, onde o interesse de meia dúzia de grandes roceiros 

se sobrepunha ao interesse geral, em termos duma crueldade que 

gerou a crueldade dos Mau-Mau, o governo britânico, interpretando 

a vontade dos contribuintes metropolitanos, viu-se obrigado, a pôr 

termo à hemorragia de libras que as necessidades da manutenção 

da ordem, cada vez mais prementes, exigia do orçamento do 

Estado. É evidente que o contribuinte metropolitano não estava 

disposto a pagar indefinidamente, em libras e em vidas, a 

manutenção duma situação de que só beneficiavam meia dúzia de 

grandes roceiros, sempre dispostos a avaliar o interesse do país 

através dos seus interesses particulares, sempre prontos a 

esquecerem-se de que as despesas da administração e da 

manutenção das forças armadas são pagas, não por eles, mas por 

todos os contribuintes metropolitanos e locais. 

Quando a situação se deteriora a este ponto, em que os 

governos não vêm outra saída senão a do abandono, é preciso não 

esquecer que foram  os  interesses  locais  que a  ele  levaram, 
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opondo-se, a seu tempo, ao estabelecimento de uma plataforma em 

que todos pudessem viver e trabalhar. 

O erro fatal desta orientação, dirigida secretamente pelos 

grandes interesses e apoiada de boa fé pelos que não vêem além 

do comum, está em não se dar conta de um facto novo e inevitável 

na vida africana. Refiro-me à profunda degradação da vida 

tradicional a que já fiz referência, tanto nos seus aspectos 

económicos como sociais, aliados à tomada de consciência, por 

parte das populações, dos interesses e direitos que têm na 

participação activa numa vida económica e social de tipo moderno. 

Nesta tomada de consciência participaram, aliás, de uma maneira 

activa e decisiva, sem o quererem, aqueles interesses dominadores 

e de uma maneira consciente e clara os agentes governativos, os 

verdadeiros colonos e os missionários. A participação daqueles 

interesses exprimiu-se, sobretudo, nos quistos, como lhe chama um 

economista francês, de vida e economia moderna que não puderam 

deixar de criar no corpo dos territórios. A dos civilizadores, através da 

acção generalizada exercida em todas as partes dos mesmos 

territórios onde levaram pelo exemplo, pelo ensino e pela catequese, 

a nossa maneira de ser e de viver. 

A deslocação das populações das suas estruturas tradicionais 

fez-se, assim, insensivelmente, mercê da acção conjugada, embora 

com objectivos distintos, das forças económicas e da acção das 

226 



25 DE ABRIL — EPISÓDIO DO PROJECTO GLOBAL 

autoridades e dos particulares devotados à obra civilizadora. É um 

facto insofismável que esta acção modificou profundamente as 

estruturas tradicionais e que o indígena só aparentemente encontra 

hoje nelas satisfação para as suas necessidades materiais e morais. 

O vício porém, de que enfermava, e ainda enferma em muitos 

territórios a acção predominante dos interesses materiais, dirigida, 

como se sabe, para a obtenção do maior lucro com o menor 

investimento, comprometeu, e compromete ainda hoje em grande 

parte, a acção verdadeiramente civilizadora. Todos sabem bem, 

embora muitos tenham tendência a esquecê-lo facilmente, como 

esta última em muitos territórios africanos e asiáticos foi 

completamente esquecida mercê do ódio e rancor que a primeira 

deixou no coração e no espírito dos autóctones. 

O que hoje ressalta com toda a evidência é que a 

preponderância e omnipotência daqueles interesses tudo fez e tudo 

continua a fazer, onde isso lhe é consentido, para manter a vida 

económica, social e política orientada de tal forma que o indígena 

continue a não ter lugar como produtor e consumidor, como homem 

e como cidadão, no sector da vida moderna. É este o seu objectivo 

fundamental. A explicação desta atitude obstinada está no facto de 

estes interesses só se poderem manter com a condição do 

subdesenvolvimento económico e social do conjunto da população. 

É a sua natureza de quistos, isto é, de núcleos 
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isolados do resto da vida económica dos territórios, que lhes 

permite colher benefícios exagerados e exportá-los para fora dos 

territórios em vez de os investir na promoção e desenvolvimento 

destes. É para conseguir estes objectivos que se defende com todo 

o vigor a manutenção do statu quo, mesmo que ele leve ou até, 

quem sabe, porque ele é o caminho mais curto que leve à 

secessão. 

É evidente que esta orientação só pode manter-se com a 

conivência dos governos e a inconsciência das massas. Para nada, 

porém, servirá proclamar em altos gritos a finalidade da integração, 

como fizeram os franceses, como pedra mestra da construção 

ultramarina, se no campo das realidades práticas se continuarem a 

praticar os métodos da mais pura desintegração"141. 

Infelizmente, como se sabe, não foi este o caminho que se 

seguiu, mas o de satisfazer interesses alheios aos nacionais, 

incluindo naturalmente nestes os dos territórios ultramarinos e suas 

populações. 

Não estará longe o tempo em que o povo português se 

aperceba dos erros cometidos. A integração de Portugal na 

Espanha, a realização da União Ibérica, velho sonho socialista, que 

141 Fernando Pacheco de Amorim, "Condições de Uma Política de 
Verdadeira Integração", Editorial L.I.A.M., Lisboa, 1961, pp.269 e seguintes. 
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já está em fase adiantada, a coberto das necessidades e dos 

compromissos que foram assumidos, sem consentimento popular, 

por um governo socialista, não tardará a pôr em evidência aqueles 

erros se é que não será mais adequado chamar-lhes traições. 

O tempo o dirá. 

A aceitação, por parte do Governo então no Poder, sob a 

presidência do Doutor Mário Soares, das condições oferecidas pela 

C.E.E., sem um amplo debate nacional seguido de um referendo, 

atitude a que não será demais chamar enormidade, cairia 

certamente sob a alçada da lei se não fosse o facto de a 

Constituição ter sido gerada na ilegitimidade democrática do Pacto 

M.F.A.-Partidos, vindo a consentir em cedências de soberania 

implícitas na aceitação das condições de adesão à C.E.E. 

De facto, o governo então no poder alienou uma parte 

significativa da soberania nacional em favor de uma entidade 

política estrangeira sem consultar os detentores dessa soberania, 

isto é, o Povo Português, baseado apenas, como já dissemos, numa 

constituição ferida de ilegitimidade democrática. 
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"Junto de quem irei agora queixar-me? Quem garante 
o meu lídimo direito?"142 

"Mefistófeles", in "Fausto" - Acto V, penúltima cena, Goethe. 
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ÚLTIMAS PALAVRAS 

Penso que o leitor que tenha tido a paciência de chegar a estas 

últimas palavras não terá dúvidas, se é que as tinha, de que existe 

de facto um plano, um projecto criado e sustentado por poderosas 

forças financeiras e políticas que pretendem impor à vida 

internacional, como vimos, um Governo Mundial numa estrutura 

socialista. 

Procuramos pôr em relevo os aspectos que consideramos 

fundamentais deste plano, melhor, do que dele podemos conhecer, 

quase sempre de maneira indirecta, historiando a sua 

231 



25 DE ABRIL — EPISÓDIO DO PROJECTO GLOBAL 

génese e evolução, procurando deduzir de certos factos e atitudes 

as intenções que devem mover os seus promotores. Se o 

conseguimos, estamos certos de que ao leitor interessado não será 

difícil avaliar pessoalmente o que se passa neste domínio da vida 

internacional, recorrendo às fontes que citei e a muitas outras que 

certamente existem capazes de o esclarecer. 

É certo que o leitor nacional não encontrará muitas informações 

em fontes portuguesas. A bem dizer, fora uma série notável de 

artigos do Dr. Nuno Rogeiro, iniciada em 23 de Setembro de 1986 

no Semanário "O Diabo" e da jornalista Lourdes Simões de 

Carvalho, no jornal "O Dia", que importa muito conhecer, série 

iniciada em 20 de Junho de 1980, pouco mais conheço. 

O leitor terá de recorrer, para se esclarecer sobre esta matéria, a 

testemunhos de autores estrangeiros, especialmente americanos, 

que a este tema têm dedicado numerosas obras, numa acção de 

esclarecimento da opinião pública tão eficaz que conseguiu criar 

uma verdadeira frente de oposição a este poder encoberto, cujas 

acções escapam a qualquer tipo de fiscalização pública, o que, 

como se sabe, choca frontalmente com a tradição da vida política 

americana. 

Não há dúvida de que importa muito que os cidadãos se 

esclareçam sobre este assunto porque é na falta de esclarecimento 
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que está o melhor trunfo dos que pretendem impor-nos um regime e 

um sistema a nível mundial de base socialista. 

Já vimos que a ideia surgiu na mente, aliás doentia, de John 

Ruskin, se transformou em projecto por iniciativa de Cecil Rhodes e 

entrou em acção com a criação de uma sociedade secreta donde 

vieram a sair numerosos clubes e organizações a que já fizemos 

pormenorizada referência. 

Uma vez que a sociedade secreta passou da Inglaterra para a 

América do Norte, como vimos, creio bem que a intenção com que 

foi criada se transformou, passando a ser, talvez, o instrumento 

mais importante do alargamento e manutenção da hegemonia 

americana. Esta, naturalmente, deve ter passado a ser uma 

condição sine qua non de todo o projecto. 

Importa, na verdade, não esquecer, que no percurso daquele 

projecto do Governo Mundial, está sempre presente a preocupação 

dos seus promotores em que aquela hegenomia se mantenha. 

Dominando a quase totalidade dos órgãos mais importantes da 

comunicação social, a que seria mais correcto, para a generalidade 

dos casos, chamar instrumentos de manipulação das massas, não 

lhes tem sido difícil manipular a opinião pública desses Estados, 

mesmo a dos meios mais dados à reflexão intelectual, que também 

são, geralmente, os mais permeáveis a honras e a dinheiro, através 
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dos quais o sistema tem conseguido algumas das suas evidentes 

vitórias. 

Bastará recordar o papel destes na glorificação do sistema 

soviético, tendo conhecimento da realidade que lá se vivia. 

Não deixa de ser curioso e instrutivo chamar a atenção do leitor 

para alguns factos e situações que, tanto à mente de muitos 

intelectuais, dotados de vocação para interpretações de ordem 

política, como à mente do homem comum que os segue nessas 

aventuras interpretativas, factos e situações que se têm 

apresentado como contradições da política americana. Ideia esta, 

baseada na convicção bastante generalizada de que a América do 

Norte é um país dirigido politicamente por gente medíocre, incapaz 

de compreender os grandes problemas do mundo, especialmente 

do velho mundo por lhe faltar espessura histórica. Daí o praticarem 

uma política externa sem tradições, contraditória, sem sequência 

lógica, pensada e executada à medida que os acontecimentos 

surgem, indo sempre a reboque deles, e não, como se impunha, à 

sua frente. 

Esta era, resumidamente, a ideia que prevalecia e prevalece em 

todo o Ocidente, da realidade política americana. A verdade, porém, 

é que, se assim fosse, não seria possível explicar o facto 

incontroverso de a América do Norte ser a maior potência mundial. 
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Não se trata, naturalmente, de contradições mas 

compreensivelmente de exigências da sua estratégia para a 

manutenção e consolidação da sua hegemonia mundial, não só 

pelos motivos de ordem política que referimos mas também pelo 

motivo mais prosaico de manutenção de alto nível de vida de que 

goza a sua população. 

Os seus dirigentes têm, com certeza, perfeita consciência que 

este alto nível de vida só pode manter-se enquanto conseguirem 

manter a hegemonia que duas grandes guerras, muito sagazmente 

aproveitadas, lhe permitiram conquistar. 

Note, porém, que este aproveitamento só foi possível porque 

anteriormente se tinham levado a cabo uma série de acções, no 

campo político e financeiro mundial, que apontavam para a futura 

constituição de um Poder Mundial, inspirado nos ideais de Platão. 

Destacarei de entre estas acções duas que me parecem 

fundamentais para uma rápida apreensão do meu esquema 

interpretativo: a Revolução Russa que, como se sabe em pormenor, 

foi decidida no escritório em New York do super-banqueiro Morgan 

e por ele e outros banqueiros financiada 143. 

143 Sobre o financiamento da Revolução Russa veja Deirdre Manifold, 
Fátima et la Grande Conspiration, Franche-Comté Impression, Levier, 
pags. 82 a 93, Charles Levinson, ob. cit., pp.154-55-56, 316-317, W. Cleon 
Skousen, ob. cit., pp.40-41. 
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Esta Revolução foi levada a cabo em circunstâncias que os 

estudiosos e comentaristas não conseguiram totalmente esclarecer, 

recorrendo, por isso, a interpretações várias que não satisfazem, 

porém, o espírito crítico. Foi, como vamos ver, o resultado de uma 

longa preparação que começou com o ressurgimento público da 

teoria de Marx. Como se sabe, o sistema económico de Marx 

baseava-se na teoria objectiva do valor, de Ricardo, que a teoria 

subjectiva de Manger, Jevons e Walras, aparecida depois da 

publicação do primeiro volume do Capital, refutava cientificamente. 

Marx teve perfeita consciência da impossibilidade de refutar com 

argumentos científicos, a teoria subjectiva do valor, pois de outra 

maneira se não pode explicar que não tenha publicado em vida os 

restantes volumes da sua obra, já todos concluídos. 

Só muitos anos depois do seu desaparecimento de entre os 

vivos, eles foram editados e seria interessante averiguar quem 

financiou a sua publicação e promoveu a sua difusão. Mas mesmo 

que se chegasse à conclusão de que foram os iluminados pela 

metafísica marxista que realizaram tal tarefa, ficaria por explicar 

como erros tão grosseiros foram tão serenamente adoptados por 

intelectuais devidamente esclarecidos, isto é, com conhecimentos 

científicos suficientes para se aperceberem das falácias da 

chamada teoria económica de Marx. 
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Penso que aquela publicação, e com ela a volta de Marx, terá 

sido um dos primeiros passos para a liquidação do liberalismo 

económico, a única realidade capaz de frustrar as ambições dos 

políticos ao Poder pessoal, em que se integra o sonho de um Poder 

Mundial. 

De todas as potências europeias, a Rússia dos Czares, era, sem 

dúvida, a mais vulnerável à ingestão do erro, além de representar o 

maior perigo potencial para o projecto de hegemonia mundial, 

possivelmente já ancorado na América do Norte, embora nascido na 

Inglaterra. 

Na verdade, a política de abertura ao ocidente liberal, levada a 

cabo pelos dois últimos czares, começava a dar os seus frutos: a 

industrialização dava passos gigantescos, embora a imagem da 

Rússia imposta à opinião púbica mundial, a apresente sempre como 

retrógrada e feudal. Estava ainda, sem dúvida, em muitos aspectos 

da sua vida colectiva, mergulhada em flagrantes contrastes, 

contradições e desajustamentos, provenientes de uma entrada, 

talvez demasiado rápida, na vida moderna. Daí apresentar um clima 

propício à acção dos revolucionários de todas as tendências. 

A sua entrada na guerra e as desastrosas consequências que 

dela resultaram, vieram proporcionar aos dirigentes da América do 

Norte uma oportunidade inesperada, e talvez não, de, por um lado, 

tirar à  Rússia,  já então  em  democracia,  não  se esqueça,  a 
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possibilidade de desenvolver as suas espantosas potencialidades 

dentro do quadro de uma economia de mercado, que a 

transformaria, a curto prazo, na maior potência mundial e, por outro 

lado, criar uma ameaça permanente e eficaz ao mundo europeu. 

Dentro deste esquema já se compreende muito bem o que tem 

sido considerado como uma desastrosa intervenção do presidente 

Wilson na Conferência da Paz no final da Guerra de 14. A sua 

intervenção visou claramente a criação das condições de eclosão 

de uma nova guerra, como veio a acontecer e como foi previsto por 

numerosas personalidades. 

É um facto incontroverso que a Europa, a partir da guerra de 

1914, nunca mais soube o que era a paz, tanto interna, como 

externa. É igualmente incontroverso que só a América do Norte tem 

beneficiado com esta situação, aumentando continuamente a sua 

riqueza e o seu Poder. 

Na Europa, devastada pela guerra e desequilibrada pelas 

alterações introduzidas pelo Tratado de Paz na sua geografia 

política tradicional, surgiram, em cadeia, tensões políticas e sociais, 

internas e externas, alicerçadas em doutrinas e teorias económicas 

— socialismo histórico, marxismo, anarquismo, sindicalismo, etc. — 

que, embora inteiramente rebatidas pela ciência económica, não 

deixaram de alastrar, alimentadas pelos erros de um crescente 

intervencionismo estatal, favorecido pela guerra e que, a pouco e 
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pouco, se ia consolidando e progredindo, aumentando o poder dos 

políticos e diminuindo o dos cidadãos. 

Assim se foi pondo fim, sem justificação racional, ao que restava 

dos princípios e das práticas em que se tinha baseado o espantoso 

progresso económico, e com ele o científico e o social, levado a 

cabo naquela época. Posto de parte o padrão-ouro e a liberdade do 

comércio internacional, os políticos tinham o caminho aberto a uma 

progressiva apropriação das liberdades de que os cidadãos tinham 

gozado naquele tempo. 

Era o regresso, embora disfarçado, a um nacionalismo 

económico que necessariamente conduziria ao nacionalismo político 

que a economia de mercado viera tornar impossível. 

Julgaram, ingenuamente, os economistas e os políticos liberais, 

que o seria para sempre, por confiarem demasiado na racionalidade 

dos homens, não suspeitando, sequer, a que ponto essa 

racionalidade podia ser substituída pelas paixões. 

Aquela apropriação subreptícia de poder, por parte da 

aristocracia do dinheiro, através da possibilidade de intervenção no 

mercado, dominando através dos bancos a vida económica e 

financeira dos respectivos Estados retirou ao sistema democrático 

toda a sua essência, deixando-lhe apenas os rituais. 

Na verdade, a liberdade que o sistema conferia aos cidadãos 

assentava, na sua essência, na liberdade fundamental que lhes era 
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conferida pelo sistema económico do mercado livre. Daí a crise do 

sistema político democrático, de que tanto se fala, sem se descer às 

raízes profundas que a explicam. 

A explicação, porém, é bem simples e compreensiva: 

intervencionismo e democracia são posições inconciliáveis. O 

avanço do intervencionismo estatal para o seu termo lógico, o 

socialismo, trará como consequência inevitável o desaparecimento 

da democracia. 

Esta passagem do sistema de mercado livre, ao mercado 

intervencionado, do liberalismo económico e político, ao estatismo, 

da verdadeira democracia à demagogia dos partidos, que hoje 

afecta em maior ou menor grau todos os Estados do chamado, 

errada e propositadamente, mundo capitalista144, tem servido, não 

por acaso, apenas a hegemonia norte-americana e o seu projecto 

de Governo Mundial. 

A América do Norte é o único destes Estados, e não por acaso, 

também, em que a intervenção estatal é menor no que respeita às 

perturbações no mercado. Só por este facto é também aquele em 

que são menores a agitação política e social que caracteriza todos 

os outros. 

144 Trata-se, não do capitalismo, mas de intervencionismo. Chamam-lhe 
sistematicamente capitalismo para que a mente comum, cedendo à 
propaganda socialista, as confunda, não se apercebendo que se trata de 
situações antagónicas. 
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Não é crível, no meu ponto de vista, que estes factos se devam 

ao alto nível de vida do povo americano, pois que também a Suécia, 

a Alemanha Federal, a Inglaterra, etc, gozam de idêntico nível de 

vida e a sua situação é bem diferente. Nestes últimos existem as 

divisões e os conflitos de todos bem conhecidos, porque eles 

representam um interesse vital para a manutenção da hegemonia 

americana. 

Se se dispendessem nos Estados Unidos os capitais e os 

esforços que se dispendem — que a América do Norte dispende 

directa e indirectamente — nestes países para promover a 

subversão política e social, a América do Norte estaria sem dúvida 

em situação idêntica. O facto de não estar levanta suspeitas, mas 

fica-se com a certeza moral quando se verifica que só a sua 

hegemonia é beneficiada. 

Concomitantemente desencadeou-se uma ofensiva geral contra 

a ciência económica, no plano filosófico e político. As suas 

descobertas vinham contrariar de maneira frontal, não só as 

ambições dos políticos, como a execução do plano de domínio 

mundial. 

Velhas teorias, postas de parte há muito, ressurgem 

misteriosamente, em livros, revistas, artigos de jornais, declarações 

públicas dos fazedores de opinião para alimentarem através do 

desencadeamento das paixões o apoio das massas populares às 
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ambições dos políticos ao poder pessoal. O crack da bolsa de N. Y. 

vem dar credibilidade a estes ataques145, permitindo aos políticos 

não só na América do Norte, como na Europa, apoderarem-se de 

maneira confortável das alavancas do poder político, financeiro e 

económico. 

Lord Kaynes venceu a disputa com os economistas da chamada 

Escola de Viena, não pelos méritos científicos da sua teoria, 

inteiramente rebatida, cientificamente, por aqueles, mas porque ela, 

embora de maneira pseudo-científica, vinha justificar aquela tomada 

de Poder, vinha permitir que o intervencionismo estatal se 

institucionalizasse. A partir de então segundo Von Mises, assistiu-

se, como se impunha, ao desterrar da autêntica ciência económica 

do ensino universitário, dos institutos científicos, dos órgãos de 

comunicação social, etc, a ponto de, nos nossos dias, a maioria dos 

professores e licenciados em economia só conhecerem da Escola 

de Viena, não os seus argumentos científicos, mas o labéu que lhes 

impuseram de defensores de teorias ultrapassadas de economia 

tradicional, etc. O facto das suas falácias pseudo-científicas, como 

145 Milton Friedman, ob. cit., p.300, afirma que Nunca se deu um colapso 
monetário tão desnecessário ou um colapso que tivesse minado tanto a fé 
pública nos princípios liberais. Colapso este, como vimos, provocado, que 
permitiu a introdução do socialismo na América do Norte, e com ele um 
avanço significativo na convergência entre capitalismo e comunismo dentro 
do Projecto Global. Sobre este aspecto veja John Kenneth Galbraith, 
Capitalismo e Comuninsmo, em sub-título As Perestroikas Necessárias, 
Publicações Europa-América, Lisboa, 1989. 
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lhes chama Von Mises, se terem imposto contra argumentos 

científicos irrefutáveis, é prova, para mim evidente, de que se trata 

de alta manobra internacional, manobra que só tem servido e de 

maneira eficaz, à progressiva implantação do intervencionismo 

estatal em todos os países do mundo, acompanhando, e 

intimamente ligado, à crescente hegemonia Americana e ao projecto 

do Governo Mundial. 

É inegável que os autores desta manobra de alta política 

souberam aproveitar de maneira habilíssima, a oportunidade que 

lhes foi oferecida pela Guerra de 14. 

Enquanto a vaga intervencionista, em parte sequela da guerra, 

criava crescentes dificuldades às economias dos Estados 

Europeus, a América do Norte encontrava-se na confortável posição 

de único Estado que ganhara com a guerra. A sua economia de 

mercado ainda intacta, era porém um obstáculo à prossecução do 

projecto de hegemonia mundial. O Poder dos seus dirigentes 

estava limitado pelo poder dos cidadãos, poder alicerçado, como 

dissemos, na existência do mercado livre e na convicção 

profundamente arreigada na consciência dos cidadãos de que o 

Poder deve estar dividido sem o que a liberdade dos cidadãos 

estará em perigo. 

Impunha-se, como tal, introduzir alterações substanciais no 

sistema financeiro, económico e político que permitissem aos seus 
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dirigentes políticos uma maior capacidade de intervenção, 

indispensável para vencer as resistências que especialmente os 

cidadãos haveriam de impor à liquidação do liberalismo económico, 

à sombra do qual a América se formara como Estado. 

Numa palavra: os políticos precisavam de limitar a liberdade dos 

cidadãos, para aumentar a sua própria, mas sem que esta mudança 

pusesse em risco os benefícios que resultam do funcionamento da 

iniciativa privada, ao menos nos seus aspectos fundamentais. 

A primeira grande batalha que travaram, não sem tenaz e 

dramática resistência, foi, como vimos, a criação do F.R.B. (que 

mais tarde, creio que em 1935, se transformou no Federal Reserve 

System) passando a ser na América do Norte uma instituição 

correspondente à dos bancos centrais europeus. Através deste 

organismo teoricamente não estatal, os políticos passaram a ter o 

controlo da vida económica e financeira do país. Não foi certamente 

por acaso que este organismo na sua primeira intervenção 

importante, tenha provocado o crack da bolsa de N. Y.. 

Naturalmente que os estudiosos e comentaristas deste 

acontecimento, afirmam que a decisão tomada, embora errada, o 

fora de boa-fé146. É legítimo, porém, supor de que o foi 

propositadamente, pois que a situação por ela criada foi que 

permitiu, por um lado, o New Deal, isto é, a entrada oficial na América 

146Veja Milton Friedman, ob. cit, pp.298-299 
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do Norte do intervencionismo estatal, justificado pela incapacidade do 

sistema de mercado livre de evitar crises como a que estava com 

evidência dramática ante os olhos de todo o mundo, e por outro lado, veio 

justificar o progresso e a consolidação do intervencionismo já instalado na 

vida europeia. 

O New Deal, porém, contrariamente ao que aconteceu na Europa, não 

provocou na vida americana as consequências que o intervencionismo 

estatal provocou nesta última, porque os dirigentes americanos tiveram o 

cuidado de manter, tão intacto quanto possível, em regime 

intervencionista, o funcionamento do mercado, servindo-se do aumento de 

Poder que o regime lhes proporcionava, para actuarem, no interior, mais 

no campo político e social, do que no económico e, no exterior, na 

consolidação da sua crescente hegemonia. 

Esta, porém, só virá a afirmar-se de maneira insofismável, com a 

Segunda Guerra Mundial. Deixando primeiro que os contendores se 

esgotassem mutuamente, a sua entrada no momento oportuno, foi o passo 

decisivo que lhe entregou o comando da hegemonia mundial147. 

147 "Mas não há hoje dúvidas de que Franklin D. Roosevelt tinha resolvido 
muito mais cedo levar a América para a guerra. Como o conseguiu é 
relatado em grande parte por um homem de grande autoridade sobre o 
assunto, que esteve no centro do episódio chocante". John T. Flynn, ob. 
cit., p.423. O autor refere-se à obra do Almirante Robert A. Theobald "O 
Segredo Final do Pearl Harbour". 
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No espaço entre as duas guerras, a sua criação, a Rússia 

Soviética, peça mestra da sua estratégia, espalhara largamente o 

erro marxista um pouco por toda a parte do mundo, criando as 

tensões e os conflitos, especialmente na Europa, que a serviam 

duplamente: por outro lado o sistema marxista, pela sua ineficácia 

no plano económico, impedia a expansão das espantosas 

potencialidades da nação russa que em regime de mercado livre, 

pela sua riqueza em matéria cinzenta, em matérias-primas no seu 

próprio solo, em riqueza agrícola, em território e em população seria 

sem dúvida a primeira potência mundial; por outro lado, como 

exportadora activa de socialismo, enfraquecia a Europa, outra 

grande possível rival da hegemonia americana, dividindo-a e como 

tal mantendo-a em permanente insegurança. 

Por isso a guerra a encontrou dividida e incapaz de se defender. 

Medite agora na Conferência de Yalta, nas concessões 

americanas à Rússia Soviética, apresentadas pelos comentadores 

como contradições da política americana, infiltrada por marxistas e 

logo se verá que se não trata de contradições, nem de caprichos do 

homem que as impôs, mas de exigências da política de hegemonia 

da América do Norte. 

Estas concessões estão intimamente relacionadas com a 

descolonização, naturalmente preconizada e apoiada, tanto pela 

Rússia Soviética, como pela América do Norte. 
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A descolonização foi outro grande passo dado, como tantos 

outros, de comum acordo entre a América e o seu robot 

soviético148, para retirar à Europa a sua influência na África e na 

Ásia e com ela as possibilidades que a Europa teria, de se 

transformar em sério rival da hegemonia americana. 

Ninguém de recto juízo pode acreditar que o processo de 

descolonização tenha sido levado a cabo por idealismo, etc. A sua 

acção, decisiva neste processo, visou apenas interesses profundos 

da hegemonia americana que se podem resumir nestas palavras: 

enfraquecer e dividir os possíveis candidatos à hegemonia mundial. 

É este o motivo fundamental que tem levado a América do Norte 

a apoiar, sob diversas formas, a expansão controlada do socialismo 

em vários países do mundo, com relevância especial na Europa. 

Manter esta dividida e em clima de conflito permanente, é a 

única forma de impedir que defina uma estratégia que a transforme 

numa força capaz de lhe fazer frente. 

Paulo de Castro, em artigo no Diário de Notícias do dia 18 de 

Abril de 1992, pág. 9 (Opinião), revela-nos o conteúdo de um 

documento de 46 páginas do Departamento de Defesa dos E.U.A., 

tornado público antecipadamente pelo New York Times, onde se 

148 O Prof. Anthony C. Sutton ob. cit., citado por Deirdre Manifold, ob. cit., 
p.82, na qual demonstra, apoiado em provas irrefutáveis que a Rússia 
Soviética foi inteiramente construída pelos Estados Unidos. 
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encontra o Conceito de que os Estados Unidos devem preservar o 

seu status de única e incontestada superpotência, tratando de 

convencer eventuais competidores na Europa, na Ásia e na antiga 

União Soviética de que não precisam aspirar a um papel mais 

destacado ou adoptar posturas mais agressivas para defender os 

seus legítimos interesses. Num mundo em que os E.U. 

desempenham um papel de única superpotência, por seu poderio 

militar e seu 'comportamento construtivo' de 'dominação 

benevolente' do mais forte e melhor preparado para garantir 'a 

democracia e a estabilidade'. 

Noutro passo o documento afirma que: Para manter a sua 

superioridade, os E.U., devem levar em consideração os interesses 

dos países industrializados avançados, mas dissuadi-los de tentar 

desafiar a nossa liderança ou subverter a actual ordem económica e 

política. 

Em plano de muito menor importância, mas significativo até por 

isso, os portugueses tiveram ocasião de verificar o escandaloso 

apoio que a América do Norte, através do Embaixador Carlucci, deu 

ao partido socialista, para não falar já na pseudo-revolução de Abril. 

Muitos são os que pensam que o golpe Norte-Americano falhou, 

porque Angola e Moçambique passaram para o lado- russo. 

Angola e Moçambique saíram da órbita europeia, porque esta 

saída era imperiosa para a política Norte-Americana. 
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Na verdade o desenvolvimento económico e social que a 

entrada em funcionamento de Cabora-Bassa e dos petróleos de 

Cabinda iriam proporcionar a Portugal um tal boom de 

desenvolvimento que seria impossível à América do Norte, dentro 

de alguns anos, controlar a África Austral, pelo reforço que aquele 

desenvolvimento iria dar à Rodésia e à África do Sul. 

A passagem temporária para a órbita do seu instrumento, a 

União Soviética, em nada acrescentou à riqueza e ao poder desta, 

pelo contrário, veio enfraquecê-la, pois a obrigou a uma dispersão 

de matéria cinzenta — embora, segundo me conste, apenas 

mandassem para lá a acinzentada que caracteriza a nossa classe 

política — a preocupações e a encargos materiais sem contra-

partida, pois o que pode tirar daqueles territórios nada representa 

para ela, pois tem tudo o que precisa no seu próprio solo e subsolo, 

em condições de muito mais vantajosa exploração. Só ganhou 

prestígio político, o que não interessa e nada incomoda a América 

do Norte, interessada apenas na manutenção e incremento da sua 

força. 

Os dirigentes americanos sabiam que quando lhes conviesse 

aqueles territórios passariam para a sua órbita, como aconteceu 

com o Egipto para só citar este caso. 

Se a América do Norte fosse, como era convicção geral, inimiga 

da Rússia Soviética e por esta se sentisse ameaçada, com toda a 
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facilidade há muito a teria destruído. Bastava para tal que não lhe 

tivesse fornecido anualmente os milhões de toneladas de cereais 

que durante dezenas de anos evitaram a fome generalizada na 

pátria do socialismo. 

O caso de Cuba é outro exemplo flagrante da capacidade dos 

políticos americanos na defesa da hegemonia do seu país. 

O leitor lembra-se, certamente, da onda de isolacionismo que 

então alastrava na opinião pública Norte-Americana. Era então 

convicção generalizada que a América deveria retirar-se dos 

conflitos mundiais, convicção que contrariava os projectos dos 

políticos. 

Para fazer parar aquela onda nada melhor do que pôr nas 

barbas do povo americano, uma ameaça como a de uma Cuba 

comunista. Não se esqueça que um dos conselheiros de Castro era 

um americano que com ele viveu na Sierra Maestra, americano que 

Castro, aliás, mandou fuzilar no dia da sua tomada do Poder, 

certamente porque sabia demais. 

Cuba, porém, não serviu só este objectivo, mas também o de 

representar uma ameaça para as classes dirigentes dos países sul-

americanos a fim de as manter dóceis às manobras da política 

americana nos seus países. Exportador-comissionista de 

comunismo e subversão, mal surgia em qualquer país da América do 

Sul a veleidade de se libertarem do auxílio Norte-Americano logo 
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surgiam guerrilheiros a impor-lhes juízo... Aí está porque Cuba é 

comunista. 

Cuba e alguns países mais na Ásia, na África, no Médio Oriente, 

na América do Sul, todos eles desempenhando o mesmo papel: 

sinais de alarme nas áreas em que se encontram, em que só a 

América do Norte, com a sua protecção pode dar relativo sossego. 

Veja o que se está a passar no Médio Oriente. Posto de parte o 

comunismo logo foi substituído pelo fundamentalismo. 

A manutenção da hegemonia americana exige a existência 

destes dissuasores certamente bem mais eficazes do que a força 

bruta das armas. 

Temos de reconhecer aos políticos americanos uma capacidade 

intelectual espantosa, um virtuosismo excepcional no 

aproveitamento de todas as oportunidades que podem servir à 

grandeza do seu país. 

Naturalmente que a sua mão se há-de encontrar sempre por 

detrás de todos os movimentos políticos e sociais que têm 

convulsionado o nosso mundo desde a sua entrada na cena 

mundial. 

Os dirigentes das nações europeias — dos outros nem vale a 

pena falar — não necessariamente os governantes mas os que 

detêm efectivamente o poder, isto é, os que acreditam que a 

solução está no Governo Mundial não podem deixar de estar na 
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situação de dependentes tendo ao seu serviço outros dependentes 

de terceira categoria, na sua maioria ingénuos que se não chegam a 

aperceber do jogo em que estão metidos. 

Muitos são, porém, os conscientes de que estão metidos num 

jogo sujo. Estão neste caso, em grande número, os chamados 

intelectuais, com relevância especial para os economistas, pela 

influência que as suas afirmações têm nas massas populares, 

condenadas pela ignorância, peio egoísmo e pela inveja, a lutarem 

contra os seus verdadeiros interesses. Estes intelectuais, os 

conscientes do que estão a fazer, porque muitos são os que agem 

apenas sob o signo das paixões ideológicas, escudam-se na 

desculpa de que politicamente não é conveniente defender a 

verdade científica, opor a razão, às paixões. 

Assim escondem a defesa dos seus interesses pessoais. 

Por isso fazem o jogo, quer do socialismo, embora sabendo que, 

como sistema económico, há muito está refutado pela ciência 

económica, quer do intervencionalismo estatal, forma lavrada de 

socialismo que a ele conduz inexoravelmente. 

O caso do Irão não deixa também de ser significativo. 

Sabe-se o papel que nele desempenhou o C.F.R. Kissinger, 

essa tenebrosa figura de alemão desnacionalizado que se 

transformou na América, mercê de apoio do C.F.R. numa destacada 

figura política. 
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Haverá alguém que acredite que a C.I.A. não sabia o que se ia 

passar no Irão com a queda da Monarquia? 

Creio bem que os promotores do Governo Mundial, uma vez que 

já estava certamente decidida a queda do sistema marxista na 

Rússia, precisavam, para manter na ordem, na sua ordem os países 

do Médio Oriente, do Norte de África, do Sul da Rússia, e da índia, 

de um novo dissuasor, visto que o perigo do comunismo ia deixar de 

existir. Surgiu, assim, para o substituir o fundamentalismo, o novo 

papão que se encarregará de manter atentos e obrigados todos os 

que se sentem ameaçados pelos barbudos. 

Era de esperar que um dia, o que conviesse aos promotores do 

Governo Mundial, o comunismo perderia na Rússia o Poder. O 

General Vareunikov, que foi vice-ministro da Defesa da U.R.S.S., 

participante do golpe falhado contra Gorbatchov, confirma o que 

acabamos de afirmar. 

Ora vejamos. O jornal alemão Der Spigel afirma em entrevista que 

aquele general russo lhe concedeu que segundo a opinião deste, 

Mikhail Gorbatchov destruiu a U.R.S.S. para cumprir ordens dadas 

por Washington. Em que se baseia para defender essa sua tese? 

"G.V. - O ex-chefe da CIA, Ftobert Gales, disse, em Dezembro 

de 1991, isto é, após a destruição definitiva da União Soviética que 

um sonho se tornaria realidade: a União Soviética não se poderia 

vencer nem política, nem económica, nem militarmente. 
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Por isso, em Washington tinham decidido rebentá-la por dentro". 

No mesmo jornal um outro russo, comandante-chefe do 14s 

Exército Russo, General Alexandre Lébed, afirmou que "em Agosto 

de 1991, não houve uma tentativa de golpe de Estado, mas sim 

uma 'provocação genial' que permitiu destruir um grande País, a 

U.R.S.S.." Lébed, segundo a notícia, "acaba de publicar um livro 

intitulado 'Um espectáculo chamado Golpe', em que assegura que 

não houve golpe, mas uma nova provocação genial, grandiosa, 

única no mundo, que foi levada a cabo de uma maneira brilhante e 

em que estavam distribuídos os papéis dos tontos e dos 

inteligentes149. Todos eles consciente ou inconscientemente, 

cumpriram os seus papéis". Segundo o General, a referida 

'provocação' permitiu resolver de uma vez uma série de problemas: 

acabar com o Partido Comunista da U.R.S.S. e liquidar, afinal, um 

grande país cuja população, em 73% se pronunciava a favor da sua 

conservação no referendo de Março de 1991150 

Creio bem que não conseguiram, porém, um resultado que 

certamente estaria nos seus cálculos: o desmembramento da União 

Soviética nos diferentes Estados que a compõem. 

149Tal como no 25 de Abril, com a diferença, apenas, de que neste 
predominaram os tontos. 
150Diário de Notícias Internacional, 2 de Agosto de 1994, p.15. 

254 



25 DE ABRIL — EPISÓDIO DO PROJECTO GLOBAL 

Mas penso que não vão facilmente desistir. A Tchétchénia pode 

bem ter sido apenas um começo, um ensaio, talvez um modelo a 

seguir no futuro. 

Outro caso flagrante que denuncia claramente a existência 

desse poder a que tenho vindo a fazer referência, é o da eleição do 

Presidente Clinton. 

Foram muitos os comentaristas políticos, tanto nacionais, como 

estrangeiros, que manifestaram a sua surpresa com a vitória de 

Clinton e a não reeleição de Georges Bush. Não tive, porém, 

conhecimento de que algum destes analistas políticos tivesse 

chamado a atenção para o que, sem dúvida, conduziu aquele 

resultado. Que eu saiba, apenas o Embaixador José Calvet de 

Magalhães, em artigo publicado no Diário de Notícias (como é que 

lhes terá escapado?) em 10 de Janeiro de 1993, a ele se refere. 

Transcrevo do artigo em questão estas palavras, Duas ou três 

semanas antes do acto eleitoral, David Rockefeller, presidente do 

Chase Manhattan Bank, um dos maiores poderosos financeiros 

americanos e um republicano histórico publicou na página editorial 

do New York Times um artigo que intitulou 'Porque confio em BUI 

Clinton', no qual enumerava uma dúzia de razões que o levavam a 

confiar na candidatura democrática. E terminou o seu artigo 

dizendo: 'para mim a escolha é clara: BUI Clinton por uma avalanche 

em   Novembro'.   Era   o   descrédito   da   campanha   republicana, 
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devendo-se ainda observar que, com os poderosos meios da 

informação à sua disposição a posição assumida publicamente por 

Rockefeller, só podia anunciar a derrota de Bush. Um mês antes da 

eleição, a vitória de Clinton era, na verdade, favas contadas. 

É claro que David Rockefeller teve de escolher entre duas 

lealdades: ao seu partido ou ao C.F.R. 

É evidente que o C.F.R. venceu. 

Deus queira que a vitória do partido democrático, que é 

tradicionalmente financiado pelos magnates dos armamentos, a 

aparente confusão na ex-Yugoslávia, onde as grandes potências se 

estão a afrontar151, não estejam relacionadas e uma vez mais, a 

eclosão de uma nova grande guerra não venha a coincidir com a 

existência de um governo democrático na América do Norte, como 

aconteceu com as outras duas. 

Para muitos povos tem sido muito elevado o preço que têm pago 

para que a América do Norte mantenha a sua hegemonia mundial. 

Em escala menor, mas nem por isso, para nós, menos doloroso 

foi também o preço que pagamos e estamos a pagar: perdemos não 

só a parte mais extensa e mais rica do território nacional, nosso há 

cerca de 500 anos, mais do que tem de existência política a 

151 Ainda não se ouviu alguém perguntar: quem paga esta guerra? Quem 
pagou o armamento e preparou os quadros do exército croata que se 
afirma ser o mais bem equipado do Ocidente? Naturalmente quem paga 
tudo isto também paga o silêncio que o rodeia. 
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América do Norte — só porque não eliminamos os autóctones, 

como eles eliminaram os índios — ficando em situação de obedecer 

à sua política, se quisermos sobreviver, aceitando uma caridade 

ostensivamente proclamada. 

Mas não é tudo. 

Os dirigentes da política americana sabem muito bem que não 

seria suficiente a descolonização para nos reduzir à condição de 

pedintes em que nos encontramos. Era necessário também criar as 

condições para que fossem delapidados os bens de capital de que o 

país dispunha, em quantidade suficiente para arrancar em direcção 

a rumos nacionais. 

A imposição do clima de agitação, o conluio entre alguns facções 

partidárias, socialistas e socialisantes, para ficarem sós na cena 

política, eliminando as rivais pela força das armas, em termos que 

nada têm a ver com a democracia, ou antes, que a tornaram 

impossível, como vimos. Uma crescente intervenção do Estado, 

colocando obstáculos à iniciativa privada, embora reconhecendo 

que é ao que dela existe que se deve ainda o não se ter caído na 

mais negra miséria, é prova para mim de que o que convém à 

estratégia Norte-Americana é manter-nos em estado de 

desequilíbrio permanente. 

Penso que a manutenção deste desequilíbrio tem muito a ver 

com as possibilidades que um governo nacional teria ao seu dispor 
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para influir na evolução dos seus ex-territórios ultramarinos. Daí o 

espectáculo degradante a que temos assistido desde o 25 de Abril, 

internacionalmente classificado e bem, de psicadélico. 

Uma classe política clara e afrontosamente dependente de 

apoios estrangeiros, políticos e financeiros, tão medíocre e tão 

desprezadora dos sentimentos nacionais que nem tem tido a 

habilidade de os mascarar, antes despudoradamente os exibe nas 

suas feiras periódicas, assistida por uma legião de medíocres e 

frustrados, à procura, em utopias delirantes, de uma justificação para 

as suas existências de cidadãos e homens públicos. 

Assistimos, alguns estupefactos, ao deambular pela cena 

nacional de uns tantos que ninguém dúvida que traíram o seu país, 

cometeram crimes como os que vem relatados oficialmente no 

chamado Relatório das Sevícias, delapidaram o tesouro público, 

assumiram publicamente as mais degradantes atitudes, ofenderam 

de maneira clara e insofismável os mais elementares princípios da 

vida nacional, da democracia de que se afirmam paladinos, e os 

deveres e responsabilidades de cargos públicos que ocuparam e 

ainda muito ocupam, tudo isto sem que se tenha desencadeado um 

movimento de reprovação colectiva, quer por uma explosão de 

cólera ou ao menos, dada a brandura dos nossos costumes, por 

uma enorme gargalhada nacional. 
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Como não aconteceu até hoje, nem uma coisa, nem outra, há 

quem pense que o burro está a ser albardado à vontade do dono. 

Não o creio. 

O povo português está, apenas, pelos motivos que apontei, à 

mercê de uma classe política ao serviço de interesses que nada têm 

a ver com os interesses nacionais. 

É certo que, vindo das suas fileiras, se tem ouvido ultimamente 

preconizar a necessidade de definição de um projecto para 

Portugal, que segundo afirmam, sofre de uma crise de identidade. 

Tanta subtileza, meu Deus, para encobrir aos olhos do homem 

da rua que deitaram abaixo o edifício nacional e que para o 

reconstruir é necessário um projecto, quem o execute e quem o 

pague. Mas, como dizerem agora ao homem da rua que o 

enganaram, se não falando suavemente de crise de identidade? 

Penso, porém, que um tal projecto não é o princípio, mas o fim 

daquilo que há a fazer se os portugueses quiserem de facto 

readquirir uma consciência colectiva, indispensável à continuação 

de Portugal, como nação livre e independente. Refiro-me, 

naturalmente à criação das condições básicas para que um tal 

projecto possa ser definido e executado! 

Varrer da cena política os péssimos actores que representam 

Portugal. A sua permanência no palco, além de inestética, não é 

susceptível de induzir os espectadores a comportarem-se como um 
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público inteligente e civilizado. Impõe-se, como tal, primeiro 

nacionalizar o governo e a administração e desnacionalizar tudo o 

resto, castigar de maneira exemplar todos os que assumiram 

responsabilidades no descalabro nacional e mostrar com clareza 

aos portugueses que se querem beneficiar das vantagens de ordem 

moral e material, que resultam de se pertencer de maneira 

consciente a uma nação livre que luta pelo seu progresso e 

independência, terão de conformar o seu comportamento, individual 

e colectivo, à contrapartida dessas vantagens: preferir a verdade à 

demagogia, a cooperação consciente, às divisões artificiais criadas 

pelos políticos e intelectuais que pescam em águas revoltas, 

trabalho intenso e consciente que permita criar mais riqueza do que 

aquela que se consome, o único caminho que permitirá criar os 

capitais adicionais indispensáveis ao progresso económico da 

comunidade nacional. 

Nada será possível, porém, senão em regime legitimado pela 

vontade popular livremente expressa, que permita ao escol nacional 

sair do silêncio a que se remeteu, agindo primeiro no campo do 

esclarecimento público, mostrando ao homem da rua que não é pela 

via socialista, nem intervencionista, que não é utilizando a paixão, 

mas a razão que poderá alcançar o nível de vida e a liberdade a que 

aspira, mas precisamente pela via contrária, a do sistema económico 

do mercado livre preconizado como o mais eficaz para a criação de 
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riqueza. Provar-lhe, o que não é difícil, que o socialismo e o 

intervencionismo, amplamente refutados pela ciência, outra coisa 

não são senão instrumentos para aqueles que aspiram ao poder 

pessoal, para os que pretendem substituir a vontade, as 

preferências e as aspirações dos cidadãos, pelas suas próprias, 

pois são estas em tais regimes que necessariamente se imporão 

aos cidadãos, em nome de um bem comum de que eles tem o 

exclusivo 

Será possível, com argumentos racionais apagar as paixões e 

os erros que os aspirantes ao poder pessoal atearam na mente 

desprevenida do homem da rua? 

Se o não for, esperar-nos-á, a todos, ser um dia e um dia 

próximo apenas um número nos computadores dos que governarão 

as nossas vidas até ao pormenor, gozando, eles só, de todas as 

liberdades, em nome de um bem comum que só eles definirão. 
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ANEXOS 

Documento nº 1  

DIÁRIO DE NOTÍCIAS - CARTAS AO DIRECTOR152 

«Eu monhé me confesso... 
Após ter vivido muitos anos em Coimbra na década de 60, primeiro 

bem perto do Pagode Chinês, depois bem mais perto do Prákistão e depois 
ainda do Kimbo dos Sobas ou dos Milionários, frequentando o Mandarim 
durante anos a fio ou o Ritz nos últimos tempos, só agora e graças a um 
jornalista da SIC descobri que afinal era <<Monhé>>. 

Quando há mais de 37 anos vim de Goa para a então Metrópole, 
uma longa tradição familiar cimentada pela vivência pessoal numa Goa 
paradisíaca e bem portuguesa, onde a minha infância e adolescência 
percorreram a simbiose perfeita do que de mais genuíno havia então da 
história lusa e da tradição oriental bramânica, sobretudo na arquitectura 
típica indo-portuguesa (que ainda se mantém) e na língua (que infelizmente 
vai morrendo), haviam feito acreditar que era tão português quanto eram na 
altura os meus pais e tinham sido os meus avós, tudo isto sem esquecer ou 
renegar a raça que compôs o Maharata e inventou o xadrez e à qual 
pertenço. 

Mau grado o comentário do jornalista da SIC, a quem convido 
sinceramente a visitar Goa (mesmo nos tempos que correm será recebido 
com grande hospitalidade em alguns solares que ainda restam habitados e 
em qualquer casa, por mais humilde que seja, nas aldeias de Bordez ou de 
Salcete), eu não posso nem quero deixar de ser o que sempre fui e sou. 

E, portanto, o mais que poderei fazer para dar alguma satisfação ou 
gozo àqueles que como o explícito jornalista da SIC teimam em ser 
xenófobos em terra tão amena quanto naturalmente tolerante como é este 
Portugal que tanto amo, será considerar-me doravante o "Monhé da Silva" 

Ligório Afonso Pereira 
Lisboa 

Diário de Notícias, Cartas ao Director, 15 de Dezembro de 1995, p.5. 
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Documento nº 2  

PROCLAMAÇÃO DO MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS153 

Considerando que, ao fim de treze anos de luta em terras do 
ultramar, o sistema político vigente não conseguiu definir, concreta e 
objectivamente, uma política ultramarina que conduza à paz entre os 
Portugueses de todas as raças e credos; 

Considerando o crescente clima de total afastamento dos 
Portugueses em relação às responsabilidades políticas que lhes cabem 
como cidadãos, em crescente desenvolvimento de uma tutela de que 
resulta constante apelo a deveres com paralela degeneração de direitos; 

Considerando a necessidade de sanear as instituições, eliminando 
do nosso sistema de vida todas as ilegitimidades que o abuso do Poder 
tem vindo a legalizar; 

Considerando finalmente que o dever das forças armadas é a 
defesa do País, como tal se entendendo também a liberdade cívica dos 
seus cidadãos: 

O Movimento das Forças Armadas, que acaba de cumprir com êxito 
a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, 
proclama à Nação a sua intenção de levar a cabo, até à sua completa 
realização, um programa de salvação do País e de restituição ao povo 
português das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Para o efeito, 
entrega o Governo a uma Junta de Salvação Nacional, a quem exige o 
compromisso, de acordo com as linhas gerais do Programa do Movimento 
das Forças Armadas, que, através dos órgãos informativos, será dado a 
conhecer à Nação, de, no mais curto prazo consentido pela necessidade 
de adequação das nossas estruturas, promover eleições gerais de uma 
Assembleia Nacional Constituinte, cujos poderes, por sua representa-
tividade e liberdade na eleição permitam ao País escolher livremente a sua 
forma de vida social e política. 

Certos de que a Nação está connosco e que, atentos aos fins que 
nos presidem, aceitará de bom grado o governo militar que terá de vigorar 
nesta fase de transição, o Movimento das Forças Armadas apela para a 
calma e civismo de todos os portugueses e espera do País adesão aos 
poderes instituídos em seu benefício. 

Difundido a partir das 11 horas da manhã no dia 25 de Abril de 1974. 
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Saberemos deste modo honrar o passado no respeito pelos 
compromissos assumidos perante o País e por este perante terceiros. E 
ficamos na plena consciência de haver cumprido o dever sagrado da 
restituição á Nação dos seus legítimos e legais poderes. Viva Portugal. 

Documento nº 3 
PROGRAMA DO MOVIMENTO DAS 

FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS 

Considerando que, ao fim de treze anos de luta em terras do 
ultramar, o sistema político vigente não conseguiu definir, concreta e 
objectivamente, uma política ultramarina que conduza à paz entre os 
Portugueses de todas as raças e credos. 

Considerando que a definição daquela política só é possível com o 
saneamento da actual política interna e das suas instituições, tornando-as, 
pela via democrática, indiscutidas representantes do Povo Português; 

Considerando ainda que a substituição do sistema político vigente 
terá de processar-se sem convulsões internas que afectem a paz, o 
progresso e o bem-estar da Nação. 

O Movimento das Forças Armadas Portuguesas, na profunda 
convicção de que interpreta as aspirações e interesses da esmagadora 
maioria do Povo Português e de que a sua acção se justifica plenamente 
em nome da salvação da Pátria, fazendo uso da força que lhe é conferida 
pela Nação através dos seus soldados, proclama e compromete-se a 
garantir a adopção das seguintes medidas, plataforma que entende 
necessária para a resolução da grande crise nacional que Portugal 
atravessa: 

4 - O Governo Provisório governará por decretos-lei, que obedecerão 
obrigatoriamente ao espírito da presente proclamação.  

5-0 Governo Provisório, tendo em atenção que as grandes reformas de 
fundo só poderão ser adoptadas no âmbito da futura Assembleia Nacional 
Constituinte15^, obrigar-se-á a promover imediatamente: 

a) A aplicação de medidas que garantam o exercício formal da acção 
do Governo e o estudo e aplicação de medidas preparatórias de 

O itálico é nosso. 
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carácter material, económico, social e cultural que garantam o futuro 
exercício efectivo da liberdade política dos cidadãos;  

b) A liberdade de reunião e de associação. 
Em aplicação deste princípio será permitida a formação de 
«associações políticas», possíveis embriões de futuros partidos 
políticos, e garantida a liberdade sindical, de acordo com lei especial 
que regulará o seu exercício155; 

8 - A política ultramarina do Governo Provisório, tendo em atenção que sua 
definição competirá à Nação, orientar-se-á pelos seguintes princípios: 

a) Reconhecimento de que a solução das guerras no ultramar é 
política, e não militar156; 

b) Criação de condições par um debate franco e aberto, a nível 
nacional, do problema ultramarino157; 

c) Lançamento dos fundamentos de uma política ultramarina que 
conduza à paz158. 

C - Considerações finais 

1 - Logo que eleitos pela Nação a Assembleia Legislativa e o novo 
Presidente da República, será dissolvida a Junta de Salvação Nacional e a 
acção das forças armadas será restringida à sua missão específica de 
defesa da soberania nacional. 
2-0 Movimento das Forças Armadas, convicto de que os princípios e os 
objectivos aqui proclamados traduzem um compromisso assumido perante 
o País e são imperativos par servir os superiores interesses da Nação, 
dirige a todos os Portugueses um veemente apelo à participação sincera, 
esclarecida, e decidida na vida pública nacional e exorta-os a garantirem, 

155 Diário do Governo, 1 Série 11, Decreto-lei, n-3/74 de 14 de Maio de 
1974. O itálico é nosso. 
156 Afirmei-o numerosas vezes, oralmente e por escrito, em artigos, 
entrevistas e quatro livros que publiquei sobre o problema ultramarino. 
157 Lancei esse debate, muito antes de 1961, em numerosos artigos que 
publiquei no Semanário O Debate 
158 Sabe-se o que aconteceu, quando não podia ser outra senão a de dar 
cumprimento às revoluções da O.N.U.. Certamente esqueceram-se de 
acrescentar paz dos mortos. 
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pelo seu trabalho convivência pacífica, qualquer que seja a posição social 
que ocupem, as condições necessárias à definição, em curto prazo, de 
uma política que conduza à solução dos graves problemas nacionais e à 
harmonia, progresso e justiça social indispensáveis ao saneamento da 
nossa vida pública e à obtenção do lugar a que Portugal tem direito entre 
as Nações159. 

O Presidente da Junta de Salvação Nacional, ANTÓNIO DE SPÍNOLA. 

Documento n2 4 

JUNTA DE SALVAÇÃO NACIONAL 

EXCERTOS DO DECRETO-LEI N.º 203/74 DE 
15 DE MAIO 

A vitória alcançada pelo Movimento das Forças Armadas Portuguesas, 
destituindo o regime que não soube identificar-se com a vontade do Povo, 
à qual impediu todas as vias democráticas de expressão, permite definir os 
princípios básicos que esperamos contribuam de modo decisivo para a 
resolução da grande crise nacional. Em execução desses princípios, 
compete ao Governo Provisório: Lançar os fundamentos de uma nova 
política económica, posta ao serviço de povo português, em particular das 
camadas da população até agora mais desfavorecidas; 

Reconhecer o carácter essencialmente político da solução das 
guerras no ultramar, lançando uma nova política que conduza à paz, 
garanta a convivência pacífica e permanente de todos os residentes, e 
criando condições para um debate franco e aberto com vista à definição do 
futuro do ultramar. 

O carácter transitório do Governo Provisório determina que não 
poderá proceder a grandes reformas de fundo, nem a alterações que 
afectem o foro íntimo da consciência dos Portugueses, em particular das 
suas convicções morais e religiosas. 

159 Programa do Movimento das Forças Armadas Portuguesas, Diário do 
Governo, 1 Série, Terça-feira 14 de Maio de 1974, na112. 
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Os governantes devem ser exemplo transparente de isenção, 
impondo uma ampla receptividade ao tratamento, pelos órgãos de 
informação, dos problemas da vida pública portuguesa, pressupondo que o 
farão de modo responsável e construtivo, reintegrados que estão na sua 
dignidade de instrumentos autênticos de uma opinião pública democrática. 
Em respeito a essa transparência perante o País, que vive na esperança, o 
Governo Provisório não poderá consentir manobras que visem impor-lhe 
uma tutela extremistas de qualquer tipo ou comprometer a genuinidade das 
decisões que, no quadro democrático, ao Povo pertencem. 

Em obediência aos princípios do Programa do Movimento das 
Forças Armadas, o Governo Provisório actuará dentro das grandes linhas 
de orientação que a seguir se definem, e cujos fundamentos deverá 
solidamente alicerçar160. 

7. Política ultramarina: 
a) Reconhecimento de que a solução das guerras no ultramar é 

essencialmente política, e não militar; 
b) Instituição de um esquema destinado à consciencialização de todas 

as populações residentes nos respectivos territórios, para que, 
mediante um debate livre e franco, possam decidir o seu futuro no 
respeito pelo princípio da autodeterminação, sempre em ordem à 
salvaguarda de uma harmónica e permanente convivência entre os 
vários grupos étnicos, religiosos e culturais; 

c) Manutenção das operações defensivas no ultramar destinadas a 
salvaguardar a vida e os haveres dos residentes de qualquer cor ou 
credo, enquanto se mostrar necessário161; 

d) Apoio a um acelerado desenvolvimento cultural, social e económico 
das populações e territórios ultramarinos, com vista à participação 
activa, social e política de toda as raças e etnias na responsabilidade 
da gestão pública e de outros aspectos da vida colectiva; 

e) Exploração de todas as vias políticas que possam conduzir à paz 
efectiva e duradoura no ultramar. 

160 Decreto-Lei n2203/74 de 15 de Maio, Diário do Governo, 1 Série, n9113 
de 15 de Maio de 1974. O itálico é nosso. 
161 Junta de Salvação Nacional, Diário do Governo, 1 Série, n-113 — 
Decreto-Lei n-203/74 de 15 de Maio de 1974. O itálico é nosso. 
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Documento nº 5 

Junta de Salvação Nacional 
Excertos do Decreto-Lei n.º 3/74 

de 14 de Maio 

Considerando que o Movimento das Forças Armadas, em 25 de 
Abril de 1974, restabeleceu as condições necessárias ao exercício da 
democracia e à realização da paz social na justiça e na liberdade; 

Considerando que, de acordo com o Programa do Movimento das 
Forças Armadas, importa definir a estrutura constitucional transitória que 
regerá a organização política do País até à entrada em vigor da nova 
Constituição Política da República Portuguesa: 

A Junta de Salvação Nacional decreta, para valer como lei 
constitucional, o seguinte: 

ARTIGO 1.º (Normas 
constitucionais) 

1. A Constituição Política de 1933 mantém-se transitoriamente em vigor 
naquilo que não contrariar os princípios expressos no Programa do 
Movimento das Forças Armadas, cujo texto autêntico se acha transcrito em 
anexo a esta lei e dela faz parte integrante. 

2. Entender-se-á de igual modo revogada a Constituição Política de 1933 
em tudo aquilo que for contrariado por disposição da Lei Constitucional n.s 

1/74, de 25 de Abril, da Lei Constitucional n.s 2/74, de 14 de Maio, da 
presente lei ou de futura lei constitucional promulgada no exercício dos 
poderes assumidos em consequência daquele Movimento e ao abrigo do 
preceituado neste diploma. 

ARTIGO 2.º (Órgãos 
de soberania) 

Até que iniciem o exercício das suas funções os órgãos que vierem a ser 
instituídos pela nova Constituição Política, a aprovar nos termos da 
presente lei, exercerão o poder, além da Assembleia Constituinte, o 
Presidente da República, a Junta de Salvação Nacional, o Conselho de 
Estado, o Governo Provisório e os tribunais. 
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ARTIGO 10.º 

 (Competência da Junta de Salvação Nacional) 
Compete à Junta de Salvação Nacional: 

12 Vigiar pelo cumprimento do Programa do Movimento das Forças 
Armadas e das leis constitucionais; 
2a Escolher de entre os seus membros o Presidente da República, o 
Chefe e Vice-Chefes do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o 
Chefe do Estado-Maior da Armada,  o Chefe do  Estado-Maior do 
Exército e o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea; 
3- Designar, em caso de impedimento do Presidente da República, 
qual dos membros desempenhará interinamente as suas funções. 

ARTIGO 11.9  

(Funcionamento da Junta de Salvação Nacional) 
1. Até à sua dissolução, a Junta de Salvação Nacional considerar-se-á em 
reunião permanente. 
2. As deliberações da Junta serão tomadas por maioria absoluta do 
número legal dos membros que a compõem. 

ARTIGO 16.9  

(Competência do Governo Provisório) 
1. Compete ao Governo Provisório: 

1 .fº Conduzir a política geral da Nação; 
2.º Referendar os actos do Presidente da República; 
3.º Fazer decretos-lei e aprovar os tratados ou acordos internacionais; 
4.º  Elaborar os  decretos,   regulamentos  e  instruções  para a  boa 
execução das leis; 
5.º Superintender no conjunto da administração pública; 
6.º Elaborar a lei eleitoral. 

2. Os actos do Governo Provisório que envolvam aumento de despesas ou 
diminuição de receitas são sempre referendados pelo Ministro da 
Coordenação Económica. 

Documento ns6 

Da autoria de José Pestana, transcrevo, com a devida vénia, da 
Revista Visão de 6 de Outubro de 1994 o artigo intitulado 
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KGB recrutou oficiais das FA portuguesas' 
Numa Europa varrida pelo eurocomunismo, Álvaro Cunhal era um amigo 

com que se podia contar 
José Pestana - Washington 

'Álvaro Cunhal era, na Europa Ocidental, um dos comunistas em 
quem melhor se pdoia confiar», afirmou à VISÃO o major-general Oleg 
Kaluguin, antigo chefe da contra-espionagem do KGB — o Primeiro 
Directório. «Toda a operação foi possível devido ao envolvimento do 
PCP>>, acrescenta, a propósito do desvio de arquivos da ex-PIDE/DGS 
para a embaixada soviética em Lisboa e, posteriormente para Moscovo. 
«Os comunistas portugueses tinham os seus próprios amigos infiltrados 
nas forças de segurança e nos que tomavam conta dos arquivos da PIDE e 
foram eles que ajudaram a transportar os documentos para a nossa 
embaixada» >, recorda. 

O antigo dirigente da polícia secreta soviética afirma que foram 
recrutados agentes entre os oficiais das Forças Armadas portuguesas, no 
período que se seguiu ao 25 de Abril de 1974. 

«Foram recrutados pelas afinidades ideológicas», acrescenta, 
esclarecendo que, por essa razão, não trabalhavam a troca de 
remuneração. 

Na conversa com a VISÃO, Oleg Kaluguin demonstrou um perfeito 
conhecimento da situação política e dos protagonistas do pós-25 de Abril. E 
revelou conhecer em profundidade a situação então vivida nas ex-colónias 
portuguesas. Acima de tudo, o ex-chefe da contra-espionagem soviética 
mostra que sabe do que está a falar. 

Referindo-se a Álvaro Cunhal, Kaluguin abriu um sorriso e disse que 
o antigo secretário-geral do PCP era um dos melhores amigos que os 
soviéticos podiam ter. E recorda que o eurocomunismo, que varria a 
Europa e tinha a sua expressão maior no PC italiano de Enrico Berlinguer, 
provocava grande inquietação em Moscovo. 

O ex-oficial soviético esclarece que o maior interesse era o de obter 
informações relativas ao funcionamento da NATO. Interrogado se os 
oficiais então recrutados ainda estão no activo, respondeu com um lacónico 
«não sei». 

GROTESCO Na sequência da Revolução portuguesa, e numa 
operação descrita como uma das mais audazes do mundo da espionagem, 
Oleg Kaluguin conta, num livro acabado de publicar nos EUA, como 
simpatizantes comunistas portugueses passaram aos serviços secretos 
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da União Soviética um camião carregado de documentos que permitiriam a 
Moscovo forçar alguns antigos agentes da PIDE a espiar para o KGB. 

A obra, intitulada precisamente O Primeiro Directório, escrita com a 
ajuda do antigo correspondente em Moscovo do The Philadelphia Inquier, 
Fen Montaigne, foi editada pela St. Martin's Press, Nova Iorque. Numa das 
suas 364 páginas, o antigo oficial de Moscovo relata: 

<<Um dos mais grotescos episódios das operações europeias do 
KGB durante a minha comissão ocorreu em meados dos anos 70 em 
Portugal, logo a seguir à queda da ditadura de Salazar. O Partido 
Comunista Português era o terceiro maior da Europa (depois do italiano e 
do francês), e na segunda metade da década o socialismo e o comunismo 
gozaram de amplo apoio no país. A verdade é que nós tínhamos agentes 
em todos os escalões do serviço secreto português, e no caos que sucedeu 
à revolução socialista que derrubou Salazar (sic) os nossos agentes 
executaram um audacioso golpe. Certa noite, com o auxílio de 'toupeiras' e 
simpatizantes no interior do aparelho de segurança, portugueses ao serviço 
do KGB foram de camião até ao Ministério da Segurança (sic) e tiraram de 
lá para fora um monte de documentação classificada, incluindo listas de 
agentes da polícia secreta que haviam trabalhado para o regime de 
Salazar. O carregamento foi entregue na nossa embaixada de Lisboa e 
mais tarde transportado por via aérea para Moscovo, onde os analistas 
gastaram meses a analisar todos esses papéis. Portugal era membro da 
NATO, de onde haver algum material sobre operações militares norte-
americanas na Europa, se bem que de limitado interesse. Mas o material 
realmente importante era a lista de milhares de agentes e informadores que 
tinham trabalhado para a ditadura de Salazar — informação que os nossos 
funcionários posteriormente usaram para forçar alguma dessa gente a 
trabalhar para nós. Na história dos 'golpes' de informação secreta da guerra 
fria, a operação portuguesa não terá sido um êxito colossal; mas pela sua 
absoluta audácia — safar do próprio Ministério da Segurança (sic) um 
camião repleto de material — poucas acções terão revalizado com ela.>> 

A referência ao inexistente «Ministério da Segurança» é explicável 
pela confusão instalada em Portugal nessa altura. As atribuições de 
segurança estavam repartidas entre diversos organismos, no seio dos 
quais simpatizantes de várias tendências políticas de esquerda lutavam 
pelo controlo das informações. Destacavam-se, entre eles, a 2.- Divisão do 
Estado-Maior General das Forças Armadas e o Copcon. Mas quem, no sue 
perfeito juízo, poderia, conceber, em plena guerra fria e num país da 
NATO, tão inacreditável operação? 

272 



25 DE ABRIL — EPISÓDIO DO PROJECTO GLOBAL 

Documento nº7 

Da Revista Visão de 6 de Outubro de 1994, p.24, transcrevo com a devida 
vénia o artigo que segue de Pedro Vieira 

O Mistério dos Arquivos Voadores 
Se a operação de transferência de material dos arquivos da PIDE para 

Moscovo foi feita com a colaboração do PCP, então Álvaro Cunhal teve a 
última palavra. 

'Aquilo está a saque», diz-nos um oficial no activo e antigo membro 
do MFA (Movimento das Forças Armadas), referindo-se à situação na sede 
da PIDE nos primeiros dias a seguir ao 25 de Abril de 1974. Terá sido nesse 
período inicial de euforia e de confraternização que se operou a primeira 
«limpeza» nos arquivos. Militantes, comunistas terão avançado para se 
apropriarem dos dossiers dos dirigentes do PCP e de outros militantes, 
designadamente daqueles cujo comportamento na polícia interessava 
verificar: se tinha denunciado alguém, se foram informadores a troco da 
liberdade, se só falaram depois de torturados. Coincidência ou não, Canais 
Rocha, um sindicalista e ex-preso político, inicialmente indicado pelo PC para 
ministro do Trabalho do I Governo Provisório, acaba por ser preterido a favor 
de Avelino Gonçalves, que haveria de ter a mesma sorte sob a acusação de 
< «pecados» idênticos. Entretanto, desembarcavam em Lisboa funcionários 
soviéticos com o estatuto de quase-libertadores. O Hotel Tivoli foi um dos 
seus centros operacionais. Para evitar escutas, utilizavam a velha técnica da 
torneira aberta: o ruído da água cobre a voz humana. 

O advogado José Augusto Rocha, jurista da Comissão de Extinção 
e da Associação de Presos Anti-Fascista, lembra-se de que poucos dias 
depois do 25 de Abril entrou na Rua António Maria Cardoso, onde viu não 
só arquivos — por exemplo os processos de escutas a Pinto Balsemão e 
Sá Carneiro — mas o seu próprio processo e o de Saldanha Sanches 
(MRPP), bem como equipamento de escuta. 

A facilidade de acesso às instalações da Rua António Maria 
Cardoso explica-se pelo amadorismo político da maioria dos militares, 
apenas preocupados em controlar um alvo estratégico sem derramamento 
de sangue. 

FOGUEIRA O brigadeiro Manuel Monge, membro da Casa Militar 
do Presidente da República e um dos conspiradores do falhado golpe das 
Caldas da Rainha de 16 de Março de 1974, regista que oficiais da Marinha, 
apesar de serem minoritários no MFA, tentaram controlar tudo o que se 
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relacionava com informações, só não tendo tomado conta da Legião 
Portuguesa graças à oposição de Adérito Figueira, actualmente general do 
Exército. 

O general Galvão de Melo assumiu a tutela da Comissão de 
Extinção da PIDE/DGS e da Legião Portuguesa até Junho, data em que foi 
substituído pelo almirante Rosa Coutinho. Galvão de Melo, que voltou 
àquela comissão quando o almirante foi nomeado presidente da Junta 
Governativa de Angola, disse à VISÃO que, na altura, alguns oficiais da 
Marinha lhe confessaram pertencer ao PCP, mas que tal facto não os 
inibiria de colaborar com ele. 

«Tive ocasião de consultar o volume que me era dedicado. Tinha 
um tamanho razoável, o que me levou mesmo a perguntar como seria a 
'biblioteca' de Álvaro Cunhal. Claro que esse era um dos ficheiros que já lá 
não estava>>, acrescenta. 

Por decisão da JSN, que assumiu o poder na sequência do golpe, a 
documentação da PIDE/DGS fora transferida ao fim de um mês ou dois 
para o reduto Norte de Caxias, um espaço amplo e seguro tornado 
disponível pela libertação dos presos políticos. No entanto, o material de 
escuta continuava na Rua António Maria Cardoso, sede da extinta PIDE. 
Os fuzileiros guardaram o material e armadilharam os ficheiros. Se alguém 
tentasse retirá-los, explodia tudo. 

No reduto Sul de Caxias, onde a polícia política procedia a 
interrogatórios e torturas, também havia documentação relativa a presos 
políticos. Segundo nos afirma o comandante Conceição da Silva, antigo 
presidente da Comissão de Extinção da PIDE/DGS, nos dia 25 e 26 de 
Abril os agentes da polícia queimaram muita dessa papelada numa piscina, 
cujas paredes até rebentaram devido ao calor. Também no terceiro andar 
da António Maria Cardoso, os agentes da PIDE, surpreendidos pela 
Revolução, queimaram a maioria dos ficheiros relativos aos seus 
informadores. Em Caxias, o principal responsável era o comandante 
Abrantes Serra, que dirigiu a operação de libertação dos presos políticos na 
noite de 26 para 27 de Abril. 

«Quando fui nomeado rodeei-me de pessoas de confiança, 
nomeadamente o jurista Alfredo Caldeira [afecto ao MRPP] e Fernando 
Oneto, que ficou encarregado do caso Humberto Delgado, um processo 
emblemático que ficou pronto antes de eu sair da Comissão de Extinção», 
disse à VISÃO o comandante Conceição e Silva. Acrescentou que não 
tinha conhecimento do que se passava em Caxias, mas salienta que, 
quando foi para a sede da polícia política, <<no terceiro andar, onde se 
encontravam os arquivos, havia sinais de armários arrombados.  Eram 
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armários metálicos verticais e as fechaduras apresentavam indícios de 
violação.>> 

Uma outra fonte que não se quis identificar refere também que os 
dossiers relativos a África seriam fundamentais para a URSS, 
nomeadamente no acesso a toda a estrutura dos movimentos de libertação 
e dos contactos, em particular com os serviços secretos sul-africanos e 
rodesianos. Aliás o KGB terá contado também com o auxílio dos serviços 
secretos da ex-RDA para a espionagem tanto em Portugal como nas suas 
colónias africanas. 

Depois da subida ao poder de leltsin, em 1991, o KGB dividiu-se em 
Serviço Federal de Contra Espionagem (SSK) e Serviço de Espionagem 
Exterior (SVR). Mas o pardo edifico, de aparência sinistra, é o mesmo, na 
Praça Lubianka, antiga Praça Djerzinski, homenagem ao fundador da 
polícia política soviética. Vladimir Avrovski, número dois da Embaixada da 
Rússia, disse à VISÃO que a sua representação diplomática está a seguir o 
assunto apenas através dos meios de informação, salientando que <<o 
caso tem a ver com um Estado que já não existe.>> 

Ultrapassados os primeiros dias que se seguiram à Revolução, com 
a situação mais controlada, desenha-se o plano de desmantelamento da 
PIDE. Apesar de estar enquadrada por militares, designadamente da 
Marinha, as tarefas de análise dos documentos cabia aos civis que 
actualmente de acordo com uma lógica partidária. Por decisão da JSN, os 
partidos polítics então existentes poderiam ter acesso à documentação da 
PIDE/DGS. Cada força política encarregava-se dos <<seus>> dossiers. 
Havia elementos da PCP, do PS, da LUAR (Liga de Unidade e Acção 
Revolucionária), do PRP (Partido Revolucionário do Proletariado) e do 
MRPP (Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado). Não se 
discriminava ninguém, mas, na prática, só o PCP dispunha de estrutura, 
organização e funcionários em número suficiente e com capacidade para 
aproveitar essa possibilidade de acesso. 

O PCP destacou para a Comissão de Extinção elementos de 
primeira linha, como Rogério de Carvalho, António Graça, Gaspar Ferreira, 
João Honrado e Veiga de Oliveira. 

Segundo uma fonte muito bem colocada, durante cerca de um mês, 
Rogério de Carvalho, membro do comité central do PCP, caminhou 
diariamente para o reduto Norte de Caxias com uma equipa de 10 
funcionários do partido. Eles cumpriam um horário de trabalho de oito 
horas, com saída às 18, vasculhando os arquivos de ponta a ponta. 

Um alto dirigente militar do MFA, que pediu para não ser identificado, 
classificou Rogério de Carvalho como <<o elemento-chave do PCP dentro da 
Comissão de Extinção da PIDE/DGS e da Legião Portuguesa»>. Revelou 
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ainda que se encontrou por diversas vezes com aquele elemento do comité 
central do PCP em casa de militantes comunistas, onde lhe eram 
fornecidas informações específicas que constavam dos arquivos da polícia 
política. 

Veiga de Oliveira, ex-preso político e dissidente do PCP, que 
também trabalhou na Comissão de Extinção, interrogado pela VISÃO, 
disse que passou por lá pouco tempo e só no início, nada sabendo a esse 
respeito. 

Fernando Oneto, já falecido, que estava na Comissão de Extinção 
em nome da dupla ligação ao PS e à LUAR, fez em Março de 1975, com 
grande impacto público, a denúncia de que se pretendia criar uma nova 
polícia política e reclamou uma sindicância à Comissão de Extinção da 
PIDE/DGS. 

Uma fonte digna de crédito disse à VISÃO que elementos do PCP 
utilizaram os ficheiros da PIDE para exercer chantagem política sobre 
militares. Citou o caso concreto de um oficial do Exército que, para 
surpresa dos amigos, viria a assumir posições radicais durante o processo 
revolucionário. Mais tarde, esse oficial confidenciou que foi convidado a 
colaborar com o PCP ao mesmo tempo que era confrontado com uma 
carta em que se dispunha a ingressar na DGS (novo nome da PIDE). 
Entretanto, conseguiu matricular-se na Academia Militar e desistiu do 
emprego na PIDE. 

KGB Numa entrevista a Carlos Fino, transmitida pelo Canal 1 no 
Telejornal do último dia 27 (e que se despoletou este caso), Oleg Kaluguin 
afirmou que <<directamente sob a minha responsabilidade, foram criados 
núcleos de agentes na Forças Armadas, no Exército, na Marinha e na 
Polícia». 

Atenta, a NATO levou a sério a suspeita de que Lisboa passava 
segredos para o Leste e, assim, desde Agosto de 1974 até Junho de 1980, 
deixou de mandar para Portugal documentação classificada. Durante esse 
período, o nosso país foi tratado como se não fizesse parte da estrutura 
militar da Aliança Atlântica. A situação só foi resolvida na sequência da 
participação do general Ramalho Eanes numa cimeira da NATO. 

Antigos colaboradores da Comissão de Extinção, que trabalhavam 
no reduto Norte da Prisão de Caxias, contaram à VISÃO que um dia, às 7 
da manhã, encontraram <<a fotocopiadora a ferver>> e os funcionários 
afectos ao PCP a trabalhar. No entanto os serviços encerram, como 
habitualmente no fim do dia anterior: durante a noite ou de madrugada, 
aqueles elementos entraram nas instalações e fotocopiaram documentos. 

«Num dia faltavam uma folhas, na semana seguinte faltavam mais e, 
pouco depois, o dossier resumia-se a meia dúzia de folhas sem qualquer 
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significado>>, afirma um ex-funcionário da Comissão de Extinção, que 
solicitou o anonimato. 

APETITES Um dissente comunista assegurou à VISÃO que o PCP 
tem em Moscovo numerosos documentos — cópias ou originais — 
relativos à sua vida interna e à sua história: até 1943, no Centro de 
Conservação de Documentação Contemporânea, antigo arquivo do 
Instituto de Marxismo-Leninismo, onde se conserva o espólio da 
Internacional Comunista (e de onde acabam de sair revelações 
concernentes nomeadamente a esse ponto escaldante chamado Pavel); de 
1943 até Agosto de 1991, no Centro Russo de Conservação e Utilização de 
Documentos da História Contemporânea, antigo arquivo do PCUS. 

O arquivo oficial do PCP, esse está na Rua Soeiro Pereira Gomes, 
aberto à consulta de investigadores. No entanto, mantém um núcleo de 
documentação secreta, havendo alguns documentos que, de tempos a 
tempos, são libertados para o arquivo oficial. 

As grandes questões que se colocam é saber que documentos da 
PIDE foram entregues ao KGB, com a colaboração de quem, e como e 
quando foram enviados para Moscovo. 

O major Sousa e Castro, antigo membro do Conselho da Revolução 
e responsável da Comissão de Extinção desde o pós-25 de Novembro de 
1975 até 1982, diz-nos que qualquer polícia secreta tinha interesse em 
determinados documentos portugueses. Aliás, duas fontes asseguram-nos 
de forma taxativa que um dos elementos da Comissão, não afecto ao PCP, 
trabalhava para os serviços secretos franceses. Admitem, por isso, que 
alguns documentos (originais e fotocópias) estejam em França. 

<<É credível que alguns documentos tivessem ido para a URSS, 
mas não nessa quantidade que se diz. Quando se fala em vários camiões 
ou contentores é um exagero, é um provincianismo. As secretas da URSS 
o que queriam eram informações sobre sistemas de armas e doutrinas 
militares» — de acordo com a tese de Sousa e Castro. 

Segundo Rosa Coutinho, alguns documentos poderão estar em 
Moscovo, mas também estarão em Washington, Paris e Berlim Leste. 

OAS O facto é que, além de pastas individuais de membros do 
PCP, dossiers tão sensíveis como o das relações com outros serviços 
secretos ocidentais, designadamente a CIA (Agência Central de 
Informações) norte-americanas, o SDECE (Serviço de Documentação 
Espionagem e Contra-Espionagem) francês — um parceiro privilegiado, 
rebaptizado DGSE (Direcção Geral de Segurança Exterior) na era 
Miterrand — o Ml 5 inglês e a Mossad israelita, acabaram por desaparecer. 
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Do mesmo modo, os dossiers, da OAS (Organisation de L'Armée 
Secrète/Organizacção do Exército Secreto), uma força terrorista-defensora 
da manutenção da Argélia francesa, que chegou a atentar contra a vida do 
presidente de Gaulle, também levou descaminho. À pasta do «caso 
Angoche>> aconteceu o mesmo do que à tripulação daquele navio, 
desaparecida sem deixar rasto depois de levantar âncora da Beira, no 
início da década de 70. 

O dossier da OAS não pertencia à PIDE, mas foi descoberto na 
sequência dos contactos da polícia política com a Aginter Press, uma 
agência de informação francesa criada por ex-elementos da OAS, que tinha 
escritório na Rua das Praças, em Lisboa. A Aginter era dirigida por Jacques 
Ploncard d'Assac, um francês já falecido que vivia em Portugal desde 1945. 
O seu braço direito em Jean Haupt, que também já morreu. Este serviço 
identificava-se com o governo de Vichy, que colaborou com os invasores 
alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Os seus dirigentes eram 
frequentadores do Círculo Eça de Queiroz, onde tinham contactos 
frequentes com o cineasta António Lopes Ribeiro e com Ramiro Valadão, 
presidente da RTP à data de 25 de Abril de 1974. 

Foi através da Aginter Press que a Comissão de Extinção teve 
acesso aos dossiers da OAS, um dos mais disputados pelos serviços 
secretos. Nas instalações foram encontrados passaportes falsos, 
fotografias, carimbos e muitos relatórios que revelavam a rede da 
organização em Portugal, Espanha e Brasil. O chefe da OAS em Lisboa era 
um francês com o nome de guerra Jean Sérac. 

CAMIÕES - Um antigo dirigente comunista disse à VISÃO que uma 
operação de transferência de arquivos para Moscovo, se envolveu o PCP, 
teve de ser decidida ao mais alto nível do poder real dentro daquele partido, 
o que, na prática, quer dizer Álvaro Cunhal e o seu número dois Octávio 
Pato. No entanto, Oleg Kaluguin atribui quase a uma movimentação 
informal a participação do PCP nesse processo. Outras fontes salientam 
ainda que, de qualquer forma, a entrada e saída de Caxias de um camião 
com documentação só poderia acontecer com autorização expressa dos 
militares. 

De acordo com o general do KGB, os arquivos, uma vez entregues 
na Embaixada da URSS, seguiram para Moscovo numa carreira regular da 
Aeroflot. Como viajaram de Caxias ou da António Maria Cardoso até à 
Embaixada? De camião, responde Oleg Kaluguin. Mas quem o carregou e 
quem o conduziu? 

A prevalecer a afirmação do envolvimento do PCP ou de alguns dos 
seus membros, só depois das crises de 28 de Setembro de 1974 ou, até 
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de 11 de Março de 1975, o ascendente daquele partido poderá ter criado 
condições para uma operação de tal envergadura. No 28 de Setembro, o 
PCP receou uma reviravolta da situação política e pôs a salvo ficheiros do 
partido, entregando-os a pessoas da sua confiança. É plausível que nessa 
altura tenha também despachado documentos para o Moscovo. 

Em Agosto de 1974, por decisão do general Galvão de Melo 
enquanto membro da JSN, o material relativo às relações com polícias 
estrangeiras foi transferido da sede da PIDE para a 2.* Divisão — DINFO, 
instalado no Palácio da Cova da Moura (onde hoje está na Secretaria de 
Estado dos Assuntos Europeus). Criada por Costa Gomes no âmbito do 
EMGFA (Estado-Maior General das Forças Armadas), controlava 
informações militares e de segurança do Estado. O primeiro chefe da 2.s 

Divisão foi o general Melo Xavier, mas adoeceu e foi substituído pouco 
tempo depois pelo brigadeiro Pedro Cardoso, uma figura de consenso 
entre Spínola, Costa Gomes e Vasco Gonçalves. A 2.- Divisão ainda 
sobreviveu algum tempo às mudanças revolucionárias de 11 de Março de 
1975, mas em Maio foi substituída pelo SDCI (Serviço Director e 
Coordenador da Informação), na dependência do Conselho de Revolução e 
dirigido por três dos seus membros: director, o comandante Almada 
Contreiras; subdirectores, o major Pereira Pinto (Força Aérea) e o capitão 
Ferreira Macedo (Exército). «Era o trio revolucionário», segundo comentou 
uma fonte militar. 

Carlos Carvalhas, secretário-geral do PCP, disse à VISÃO não estar 
preocupado com as recentes acusações de o seu partido ser o responsável 
pelo desvio de arquivos da PIDE/DGS para Moscovo. «Nesta última 
semana ninguém do partido dormiu a pensar nos arquivos da PIDE>>, 
ironizou. Considerou <<absurdas>> aquelas acusações e classificou de 
«manobra de distracção» desenterrar agora uma história com 20 anos. 

Documento nº 8 

COMUNICAÇÃO DO GENERAL ANTÓNIO SPÍNOLA, PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA AO PAÍS ANUNCIANDO-LHE 

O INÍCIO DA DESCOLONIZAÇÃO 

Se há hora grande na vida e na história de um Povo, essa é, sem 
dúvida, a do seu reencontro com a vocação, a fisionomia e a forma de ser 
e de estar no Mundo que lhe são próprias. Portugal vive hoje essa hora 
grande; e é com a mais viva emoção que dirijo ao Povo Português de 
aquém e de além-mar, na mais perfeita coerência com a nossa tradição 
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histórica e com o ideário que nos preside e nela se inspirou, a declaração 
formal de haver chegado o momento de reconhecer às populações dos 
nossos territórios ultramarinos o direito de tomarem em suas mãos os 
próprios destinos, concretizando-se, desse modo, o desenvolvimento da 
política de autenticidade que sempre defendemos. 

Somos um povo essencialmente pacífico que através dos tempos 
sempre buscou na aventura o suprimento das suas carências. Ontem, 
como hoje, foi a procura em terra alheia de uma vida melhor que motivou 
os Portugueses na demanda de novos mundos. E se os sucessivos 
modelos políticos da história do mundo permitiram uma configuração 
imperial da nossa superstrutura, não poderá daí de forma alguma concluir-
se termos sido, em algum tempo, um povo de vocação imperialista. 
Bastaria para tanto recordar que, exactamente quando as fronteiras de 
África eram talhadas à mesa das conferências europeias pelos impérios 
coloniais recém-desaparecidos, já entre nós se levantavam as vozes dos 
soldados de África defendendo as teses de autêntica emancipação colonial. 
Teses que, surgidas com o liberalismo, reformuladas nos últimos anos da 
Monarquia e retomadas na vigência da I República, traduziam a essência 
de uma política ultramarina legitimada pelo consenso moral e tornada 
autêntica pela prática constante do humanismo lusíada. 

A fatalidade histórica de nos termos desviado desse curso, e a 
facilidade com que, sob o antigo regime, se legislava sem oposição, 
permitiram que a Pátria viesse a ser definida em mero estatuto legal, 
esquecendo-se que se não limitam nações como se limitam coutadas. 

Pagámos esses erros com o sofrimento ao longo de treze anos de 
uma guerra cujas perspectivas oportuna e persistentemente denunciei. Se 
na altura em que e questão ultramarina se agudizou, no começo da década 
de sessenta, houve que evitar o genocídio e criar as condições para uma 
solução política, esse esforço militar acabou por perder todo o sentido, na 
medida em que não foi convenientemente acompanhado no plano político, 
em ordem a restituir o problema ao quadro dos seus verdadeiros factores. 
E assim se foi prolongando uma situação sem base ética, que levou os 
militares que naquele esforço se empenharam, com alto sentido da 
verdadeira dimensão da Pátria e da fidelidade à causa da justiça, a marcar 
desassombradamente a posição que culminou com a arrancada de 25 de 
Abril. 

Nesta linha de coerência, e na estrita fidelidade ao Programa do 
Movimento das Forças Armadas, se anunciaram recentemente os 
princípios programáticos do nosso processo de descolonização. Processo 
a que nos vinculámos sem alienação da responsabilidade moral contraída 
para com as populações ultramarinas,  responsabilidade tantas vezes 
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incompreendida e criminosamente explorada por quantos não conhecem 
ou procuram ignorar toda a extensão das nossas honestas intenções, 
buscando apenas o fruto de uma popularidade fácil. 

Aliás, compreende-se que treze anos de guerra no clima de uma 
política caracterizada pela carência de autenticidade tenham conduzido a 
posições de irreconciliação, que estão na base do ambiente de 
desconfiança criado. Houve, portanto, que atentar nas características 
específicas do actual contexto sociopolítico e que acelerar o início do 
processo formal de descolonização, embora sem prejuízo do seu natural 
processamento no plano prático das nossas responsabilidades de apoio 
técnico, económico, financeiro e cultural. Temos de reconhecer que, em tal 
clima, outra solução mais ortodoxa e formalista poderia ser considerada 
atitude paternalista e contraditória dos princípios que propugnamos. Os 
povos africanos, como muitas vezes afirmei, são perfeitamente capazes de, 
por si sós, se institucionalizarem politicamente e de defenderem a sua 
própria liberdade. E, nesta linha política, impõe-se-nos, coerentemente, 
remover a última barreira: o enquadramento legal da descolonização. 

A lei constitucional n.-7/74, decretada pelo Conselho de Estado e 
ontem promulgada, cria o quadro de legitimidade constitucional necessário 
para que se dê imediatamente início ao processo de descolonização do 
Ultramar português. Assim, e na mais perfeita coerência com a linha de 
acção do meu governo na Guiné, chegou o momento de o Presidente da 
República reiterar solenemente o reconhecimento do direito dos povos dos 
territórios ultramarinos portugueses à autodeterminação, incluindo o 
reconhecimento do seu direito à independência. 

Precisando melhor, para que não restem dúvidas sobre a 
importância histórica do momento e a clareza de quanto afirmamos, a partir 
de agora, para iniciar o processo de transferência de poderes para as 
populações dos territórios ultramarinos reconhecidamente aptas para o 
efeito, nomeadamente a Guiné, Angola e Moçambique. 

Estamos assim, e desde este instante, abertos a todas as iniciativas 
para o começo dos trabalhos de planificação, programação e execução do 
processo de descolonização, com a aceitação desde já do direito à 
independência política, a proclamar em termos e datas a acordar. 

Será uma tarefa complexa, é certo, mas será também uma tarefa 
que cumpriremos com a coragem de quem não foge à responsabilidade 
assumida e ao respeito pela Justiça. Poderemos assim ficar no Mundo de 
cabeça erguida; pois que, ao praticarmos este acto de fidelidade ao 
reconhecimento do direito das gentes, celebramos afinal a mais difícil das 
vitórias: a vitória sobre nós próprios, sobre os nossos erros, sobre as 
nossas contradições. 
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É pois este o momento histórico por que o País, os territórios 
africanos e o mundo ansiavam: a paz na África Portuguesa, finalmente 
alcançada na justiça e na liberdade. Porque neste momento cessaram as 
razões dos combates, as forças de um lado e outro poderão dar-se as 
mãos como camaradas de armas de nações irmãs do Mundo lusíada. A 
essas novas Nações, a nascer de Portugal, cuja vocação foi a de dar 
mundos ao Mundo, cabe-nos desejar que tudo façam para que o seu 
sonho, se não desencante, e a liberdade, a democracia, a multirracialidade 
e o progresso social por que anseiam sejam uma realidade e não apenas 
uma motivação explorada por terceiros. Que saibam distinguir o Povo 
Português do regime que o dominou durante meio século; que a justiça por 
que lutaram se reforce na dupla responsabilidade que assumem. 

Portugal não enjeitará, em relação a esses novos países, as suas 
responsabilidades; dar-lhes-emos, na medida das nossas posses, todo o 
apoio de que carecerem. Portugal continuará sendo, para todo o cidadão 
dessas jovens nações, uma segunda Pátria, como o é já para qualquer 
cidadão brasileiro. Em troca, esperamos apenas continuar unidos por essa 
convivência sem preconceitos que faz de cada Português um cidadão do 
mundo e pela língua em que sempre nos entendemos. Podemos sentir-nos 
legitimamente orgulhosos de que a sociedade internacional se enriqueça 
com povos livres e dignos que se afirmem, vivam, sintam e queiram à sua 
maneira, mas que se exprimam em língua portuguesa. 

E se o momento em que o anunciamos não deixa de ter o sabor 
nostálgico de um princípio de separação, não poderemos esquecer que 
damos o mais importante dos passos ao encontro dos nossos próprios 
interesses, pois a solução da questão ultramarina permitirá que se devolva 
às tarefas da paz e do progresso todo esse caudal de potencialidades 
consumidas ao longo de treze anos de uma guerra sem finalidade. Esse 
passo é dado na altura própria; adiá-lo, seria flagrante negação de nós 
mesmos. Não foi fácil, porém, conservar a independência de espírito que 
presidiu a esta decisão. Foi preciso enfrentar corajosamente críticas dos 
apressados manipuladores da opinião; e às conveniências de certos 
oportunistas teve de opor-se, não sem dificuldade, a clara consciência da 
justiça e da responsabilidade perante quantos se nos confiaram, 
combatendo e morrendo por outra idealização do futuro. 

A quantos sonharam, honestamente, com uma África lusa, dirijo 
uma palavra de confiança nas novas perspectivas que se abrem, e de 
tranquilidade quanto à segurança da vida que construíram na terra a que 
também chamam sua. Nada terão a recear, pois consideramo-nos em 
posição de poder confrontá-los com a certeza de que as autoridades dos 
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países honrarão o sentido de justiça decorrente do seu estatuto de nações 
plurirraciais de expressão portuguesa. 

Desejo expressar à Nação a mais profunda esperança nos 
horizontes que agora se nos abrem. Reentrámos no Mundo após um 
ostracismo de mais de uma década. Reentrámos com o orgulho de quem 
soube honrar uma tradição histórica e reintegrar-se na sociedade das 
nações. Possibilitamos, enfim, o quadro de pleno desenvolvimento dessa 
vasta comunidade espiritual e humana a que Gilberto Freyre chamou <<0 
Mundo que o Português criou». 

Saiba o Povo Português colher deste facto a lição que encerra. Sem 
alardes de comício; sem esse aviltamento da condição humana que 
decorre da agressão psicológica; sem as manifestações degradantes da 
consciência cívica, através das quais o homem responsável se anula 
perante a multidão, cumprimos o momento próprio a nossa palavra, 
prosseguindo firmemente nas realizações que hão-de conduzir Portugal à 
democracia e à liberdade conscientemente praticadas. 

Termino, formulando a todos os povos de expressão portuguesa os 
votos fraternos de um rápido e harmonioso desenvolvimento na paz. Que a 
língua comum que falamos, e quanto de bom houve em cinco séculos de 
convivência, sejam a garantia de que se manterão, ao longo do tempo, os 
laços da amizade que lhes não negaremos. E que cultivem, sem prejuízo 
de individualidade própria, os traços tão profundamente humanos dessa 
maneira lusíada de estar no Mundo, que constitui a verdadeira essência do 
povo que nos orgulhamos de ser. 

Finalmente, que nesta hora grande da história da Pátria as nossas 
comuns esperanças de paz, de justiça social e de progresso continuem a 
ser o firme sustentáculo da nossa luta e da nossa fé num mundo melhor.162 

Viva Portugal. 

162 Parece, mas não é um discurso ou uma comunicação. É a face da 
negação, a confissão dramática de quem recebe uma ordem embaraçosa 
para interromper um percurso que colidia com a linha que convinha ao 
Projecto Global. Faz pena a leitura deste documento 
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Documento nº 9 

Excertos do Pacto MFA - Partidos 

TÍTULO I 

PLATAFORMAS DE ACORDO CONSTITUCIONAL 

I 

1a Plataforma de Acordo Constitucional163 

A) Introdução 

1 - O movimento revolucionário iniciado pelas forças armadas a 25 de Abril 
de 1974 adquiriu uma dinâmica cada vez mais acentuada em resposta, 
aliás, quer às justas aspirações do povo português, quer às agressões 
sucessivas e sempre mais violentas da reacção. 

2 - Os graves acontecimentos contra-revolucionários de 11 de Março 
impuseram e tornaram inadiável a institucionalização do Movimento das 
Forças Armadas. É assim que a Lei Constitucional n.° 5/75 criou o 
Conselho de Revolução, que ficou com as competências antes atribuídas à 
Junta de Salvação Nacional, ao Conselho de Estado e ao Conselho dos 
Chefes dos Estados-Maiores das Forças Armadas. 

3 - A Lei n8. 5/75 de forma alguma visa substituir ou marginalizar os 
partidos políticos autenticamente do Programa do MFA, antes visa a 
dinamização e a vigilância do processo revolucionário que se levará a cabo 
sempre em mais estreita aliança com o povo português e com os partidos 
políticos que defendam os seus mais legítimos interesses. 

163 Assinada em 13 de Abril de 1974 pelo Presidente da República, em 
nome do Conselho da Revolução, e representantes dos seguintes partidos: 
Partido Socialista, Partido Popular Democrático, Partido Comunista 
Português, Partido do Centro Democrático Social, Movimento Democrático 
Português-Comissão Democrática Eleitoral e Frente Socialista Popular. A 
Aliança Operário-Camponesa aderiria mais tarde. Se fossem forças 
verdadeiramente democráticas nunca teriam aceitado tal facto. 
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4-0 MFA, representado pelo Conselho da Revolução, estabelece uma 
plataforma política pública com os partidos que estejam empenhados no 
cumprimento dos princípios do Programa do MFA e na consolidação e 
alargamento das conquistas democráticas ja alcançadas. 

5 - Para a elaboração da presente plataforma foram levados em 
consideração os resultados das conversações mantidas com os diferentes 
partidos e tomada em conta a situação resultante do esmagamento do 
golpe contra-revolucionário de 11 de Março. 

B) Objectos da plataforma 

1 - Pretende-se estabelecer uma plataforma política comum que possibilite 
a continuação da revolução política, económica e social iniciada em 25 de 
Abril de 1974, dentro do pluralismo político e da via socializante que 
permita levar a cabo, em liberdade, mas sem lutas partidárias estéreis e 
desagregadoras, um projecto comum de reconstrução nacional. 

2 - Os termos da presente plataforma deverão integrar a futura 
Constituição Política a elaborar e aprovar pela Assembleia Constituição 
Política a elaborar e aprovar pela Assembleia Constituiente. 

3 - A presente plataforma será válida por um período designado por 
período de transição, com duração que será fixada na nova Constituição 
entre três e cinco anos, e que terminará com uma revisão constitucional. 

C) Eleições para a Assembleia Constituinte. Seu funcionamento 
Elaboração e promulgação da Constituição Política 

1-0 Conselho da Revolução reafirma a sua determinação em fazer cumprir 
o que se encontra estabelecido quanto à realização de eleições 
verdadeiramente livres e responsáveis para a formação da Assembleia 
Constituinte. 

2 - Durante os trabalhos de elaboração da futura Constituição Política será 
constituída uma comissão do MFA que, em colaboração com os partidos 
que assinem o presente acordo, acompanhará os trabalhos da 
Constituinte, de forma a facilitar a cooperação entre os partidos e a 
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impulsionar o andamento dos trabalhos, dentro do espírito do Programa 
MFA e da presente plataforma164. 

3 - Elaborada e aprovada pela Assembleia Constituinte a nova 
Constituição, deverá a mesma ser promulgada pelo Presidente da 
República, ouvido o Conselho da Revolução. 

4 - Até à entrada em funcionamento dos novos Órgãos de Soberania 
definidos na nova Constituição Política, manter-se-ão com as suas actuais 
funções o Conselho da Revolução, a Assembleia do MFA e o Governo 
Provisório. 

5 - Tendo em conta que as próximas eleições se destinam unicamente à 
designação de uma Assembleia Constituinte, cuja missão exclusiva será 
elaborar e aprovar a Constituição, as eventuais alterações à composição do 
Governo Provisório, até à eleição da Assembleia Legislativa e à iniciativa 
do Presidente da República, ouvido o Primeiro-Ministro e o Conselho da 
Revolução. 

6 - Os partidos signatários desta plataforma comprometem-se a não pôr 
em causa a institucionalização do MFA, nos termos a seguir expostos, e a 
fazê-la incluir na nova Constituição juntamente com os restantes pontos 
acordados neste documento. 

164 A nomeação e a composição constam da resolução do Conselho da 
Revolução de 4 de Junho de 1975, publicada no Diário do Governo, de 12 
do mesmo mês. 
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3 - Conselho da Revolução 

3.1 - A Constituição do Conselho da Revolução será a que se encontra 
definida na Lei Constitucional n.9 5/75, de 14 de Março. 
3.1.1 - Qualquer alteração à composição do Conselho da 

Revolução só poderá ser feita por legislação do 
próprio Conselho, de acordo com a deliberação da 
Assembleia do MFA. 

3.2 - O Conselho da Revolução terá por funções: 
a) Definir, dentro do espírito da Constituição, as necessárias 
orientações programáticas da política interna e externa e velar 
pelo seu cumprimento; 

3.3 - O Conselho da Revolução funcionará em regime de permanência, 
segundo regimento próprio, que elaborará. 

4 - Governo 
4.1 - O Primeiro-Ministro será escolhido pelo Presidente da República, 

ouvido o Conselho da Revolução e forças políticas e partidos que 
entender por convenientes. 

4.6 - O Governo terá competência para legislar por decretos-leis sobre 
matérias não reservadas ao Conselho da Revolução ou à 
Assembleia Legislativa. 
Poderá ainda apresentar por sua iniciativa propostas de lei à 
Assembleia Legislativa. 

4.7 - Serão obrigatoriamente da confiança do MFA os Ministros da 
Defesa, da Administração Interna, e do Planeamento Económico, 
pelo que a sua nomeação não deverá ser feita antes de ouvido o 
Conselho da Revolução. 

5 - Assembleia Legislativa 

5.1 - A Assembleia Legislativa será eleita por sufrágio universal directo 
e secreto e terá um máximo de 250 Deputados. 

5.2 - Os poderes legislativos da Assembleia serão apenas limitados pela 
sanção necessária do Conselho da Revolução nas matérias 
discriminadas no n.-3.2, alínea c), ficando-lhe vedada a 
legislação em matéria exclusiva do âmbito militar. 
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5.5 - A Assembleia Legislativa poderá ser investida pelo Conselho da 
Revolução de poderes constituintes, quando por iniciativa deste 
lhe sejam propostas alterações à Constituição. 

5.6 - Os diplomas legislativos emanados da Assembleia que não tenham 
obtido a sanção do Conselho da Revolução poderão ser 
promulgados na sua forma inicial se em segunda votação 
obtiverem aprovação por maioria de dois terços do número total 
de Deputados. 

6 - Assembleia do MFA 
6.1 - A Assembleia do MFA será constituída por 240 representantes 

das forças armadas, sendo 120 do Exército, 60 da Armada e 60 
da Força Aérea, sendo a sua composição determinada por lei 
do Conselho da Revolução. 

6.2 - A Assembleia do MFA, da qual faz parte integrante o Conselho da 
Revolução, será presidida por este, através do seu próprio 
Presidente ou de quem as suas vezes fizer. 

6.3 - A Assembleia do MFA faz parte, com a totalidade dos seus 
membros, do colégio eleitoral para a eleição do Presidente da 
República. 

6.4 - A Assembleia do MFA funcionará em regime de permanência e 
segundo regulamentação própria, que será da competência 
legislativa do Conselho da Revolução. 

E) Disposições diversas 
2 - Pontos programáticos a incluir na Constituição 

Além das disposições que constituem a base deste acordo, a 
Constituição deverá consagrar os princípios do Programa do 
Movimento das Forças Armadas, as conquistas legitimamente obtidas 
ao longo do processo, bem como os desenvolvimentos ao Programa 
impostos pela dinâmica revolucionária que, aberta e irreversivelmente, 
empenhou o País na via original para um socialismo português. 

3 - Forças Armadas 
3.1 - Durante todo o período de transição, o poder militar manter-se-á 

independente do poder civil. 
3.2 - O comandante-chefe das Forças Armadas será o Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, que depende 
directamente do Presidente da República. 
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3.7 - Além da sua missão específica de defesa da integridade e 
independência nacionais, as forças armadas participarão no 
desenvolvimento económico, social, cultural e político do País no 
âmbito do seu Movimento. 

II 2.- Plataforma de Acordo 

Constitucional165 

1 - Órgãos de Soberania 
Os Órgãos de Soberania durante o período de transição serão os 
seguintes: 

a) Presidente da República; 
b) Conselho da Revolução; 
c) Assembleia Legislativa; 
d) Governo; 
e) Tribunais. 

2 - Presidente da República 
2.1 - O Presidente da República será eleito por sufrágio universal, 

directo e secreto. 
As candidaturas para a Presidência da República serão 
apresentadas por um mínimo de 7500 e um máximo de 15 000 
cidadãos eleitores. 

2.2 - O Presidente da República será, por inerência, Presidente do 
Conselho da Revolução e comandante supremo das forças 
armadas. 

2.3 - O Presidente da República terá os poderes e funções que lhe 
forem atribuídos pela Constituição, entre os quais se incluirão os 
seguintes: 
a) Presidir o Conselho da Revolução; 
b) Exercer   o   cargo   de   comandante   supremo   das   forças 

armadas; 

165 Assinada em 26 de Fevereiro de 1976 pelo Presidente da República, 
em nome do Conselho da Revolução, e representantes dos seguintes 
partidos; Partido Socialista, Partido Popular Democrático, Partido 
Comunista Português, Partido do Centro Democrático Social, Movimento 
Democrático Português-Comissão Democrática Eleitoral. 
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c) Declarar a guerra e fazer a paz, nos termos da Constituição e 
mediante autorização do Conselho da Revolução; 

d) Declarar o estado de sítio ou de emergência, mediante 
autorização do Conselho da Revolução, em todo ou em parte 
do território nacional, nos termos constitucionais; 

e) Nomear e exonerar o Primeiro-Ministro, ouvidos o Conselho 
da Revolução e os partidos representados na Assembleia 
Legislativa e tendo em conta os resultados eleitorais; 

f) Nomear e exonerar os membros do Governo, sob proposta do 
Primeiro-Ministro; 

g) Promulgar e fazer publicar as leis da Assembleia Legislativa e 
os decretos-leis e decretos regulamentares, bem como os 
diplomas do Conselho da Revolução, e assinar os restantes 
decretos; h) Dissolver a Assembleia Legislativa,  marcando 

data para 
novas eleições, a realizar no prazo máximo de noventa dias; 

i)   Dissolver  os  órgãos  das  regiões  autónomas,   ouvido  o 
Conselho da Revolução. 

2.6 - O exercício do poder de dissolução da Assembleia Legislativa 
pelo Presidente da República depende do parecer favorável do 
Conselho da Revolução, salvo nos casos de dissolução 
obrigatória previstos no n.° 4.4. 

3 - Conselho da Revolução 
3.1. O Conselho da Revolução será constituído por: 

a) Presidente da República, que presidirá; 
b) Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

(CEMGFA), Vice-Chefe, do Estado-Maior-General das 
Forças Armadas (se existir), Chefe do Estado-Maior do 
Exército, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Chefe do 
Estado-Maior da Armada e Primeiro-Ministro (se for militar); 

c) 14 oficiais, sendo 8 do Exército, 3 da Força Aérea e 3 da 
Armada, designados pelos respectivos ramos das forças 
armadas. 

Compete ao próprio Conselho regular a sua organização e 
funcionamento. O Conselho da Revolução funcionará em sessão 
permanente, segundo regimento interno por ele elaborado. 
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3.5 - O Conselho da Revolução tem funções de conselho do Presidente 
da República, de garante do regular funcionamento das 
instituições democráticas, do cumprimento da Constituição e 
da fidelidade ao espírito da revolução portuguesa de 25 de 
Abril de 1974 e ainda de órgão político e legislativo em matéria 
militar. 

3. 6 - Na qualidade de conselho do Presidente da República e de 
garante do regular funcionamento das instituições democráti-
cas, compete ao Conselho da Revolução aconselhar o Presi-
dente da República no exercício das suas funções e ainda: 
a) Autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e a 

fazer a paz; 
b) Autorizar o Presidente da República a ausentar-se do 

território nacional; 
c) Declarar a impossibilidade física permanente do Presidente 

da República e verificar os impedimentos temporários do 
exercício das funções. 

3.8.1 - Para o efeito do disposto na alínea a) do número anterior, 
todos os decretos remetidos ao Presidente da República, 
para serem promulgados como lei ou decreto-lei, ou que 
consistam na aprovação de tratados ou acordos 
internacionais, serão simultaneamente enviados ao 
Conselho da Revolução e não poderão ser promulgados 
antes de passarem cinco dias sobre a sua recepção no 
Conselho, salvo o caso de urgência reconhecido pelo 
Presidente da República, que deverá nessa altura dar 
conhecimento ao Conselho da Revolução do propósito de 
promulgação imediata. 

3.8.2 - Se o Conselho tiver dúvidas sobre a constitucionalidade 
de um decreto e deliberar apreciá-lo, comunicará o facto 
ao Presidente da República, no referido prazo de cinco 
dias, para que este não efectue a promulgação. 

3.8.3 - Deliberada pelo Conselho ou requerida pelo Presidente 
da República a apreciação da constitucionalidade de um 
diploma, o Conselho da Revolução terá, para se 
pronunciar, prazo de vinte dias, o qual poderá, no 
entanto, ser encurtado pelo Presidente da República em 
caso de urgência. 
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3.8.4 - Se o Conselho da Revolução se pronunciar pela 
inconstitucionalidade de qualquer diploma, antes de o 
mesmo ser promulgado, o Presidente da República 
deverá exercer o direito de veto nos termos do n.-2.5.1, 
exiguindo-se, no caso de decreto da Assembleia 
Legislativa, a maioria qualificada de dois terços do 
número de Deputados presentes para que o mesmo seja 
promulgado. Se se tratar de decreto do Governo, este 
não poderá ser promulgado. 

3.11.2 - Os  membros da Comissão Constitucional  exercerão 
funções até ao termo do período de transição e serão 
independentes e inamovíveis, aplicando-se-lhes, quando 
no exercício de funções jurisdicionais, as regras sobre 
garantias de imparcialidade e irresponsabilidade próprias 
dos juízes. 

3.11.3 - A organização e funcionamento da Comissão 
Constitucional serão aprovados pelo Conselho da 
Revolução. As normas de processo serão aprovadas pelo 
Conselho da Revolução, sem prejuízo da possibilidade 
de a Assembleia Legislativa as alterar. 

3.13 - Na qualidade de garante da fidelidade ao espírito da revolução 
portuguesa, cabe ao Conselho da Revolução; 
a) Pronunciar-se junto do Presidente da República sobre a 

nomeação do Primeiro-Ministro; 
b) Pronunciar-se junto do Presidente da República sobre o 

exercício do direito de veto suspensivo, nos termos do 
disposto no n.e2.5. 

3.14 - Na qualidade de órgão político e legislativo em matéria militar, o 
Conselho da Revolução terá: 
a) Competência exclusiva  para  legislar sobre  organização, 

funcionamento e disciplina das forças armadas; 
b) Competência para aprovar os tratados ou acordos 

internacionais que respeitem a assuntos militares. 

3.15.1 - Os actos do Conselho da Revolução que representem 
exercício das competências indicadas nos n.ºs 3.3, 3.11.3 
e 3.14 revestirão, conforme os casos, a forma de diploma 
legislativo do Conselho da Revolução ou de 
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diploma do Conselho da Revolução e serão promulgados pelo 
Presidente da República, carecendo da referenda ministerial os 
que envolverem aumento de despesa ou diminuição de receita. 
3.15.2 - Os diplomas legislativos do Conselho da Revolução têm 
valor idêntico aos das leis e decretos-leis e os diplomas do 
Conselho da Revolução têm valor idêntico ao dos decretos 
regulamentares ou ao dos actos da Assembleia Legislativa ou do 
Governo de aprovação de tratados ou acordos internacionais; os 
restantes actos do Conselho da Revolução revestirão a forma de 
resoluções e serão publicados independentemente de 
promulgação do Presidente da República. 

5 - Disposições finais e transitórias. 
Considera-se findo o período de transição quando entrar em vigor 
aquela lei. 

5.5 - O presente pacto vigora durante o período de transição, que terá 
a duração de quatro anos, não podendo ser revisto durante esse 
período sem o acordo do Conselho da Revolução. 

Presidência da República, 26 de Fevereiro de 1976. — O Presidente da 
República — O Centro Democrático Social — O Movimento Democrático 
Português / CDE — O Partido Comunista Português — O Partido Popular 
Democrático — O Partido Socialista. 
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Documento nº  10 

EXCERTOS DO RELATÓRIO DAS SEVÍCIAS ACERCA DO 28 DE 
SETEMBRO DE 1974 

B - 28 DE SETEMBRO DE 1974 

1 - Em 28 de Setembro de 1974, aconteceu uma convulsão política da qual 
resultou uma série de actos dirigidos contra a liberdade de muitos cidadãos 
portugueses, contra os seus direitos individuais e a sua própria segurança. 

A partir de 28 SET 74, a prática do Governo e o exercício do Poder 
passaram a tomar características distintas das até aí existentes, com uma 
interpretação diferente de certos objectivos afirmados pelo Programa do 
Movimento das Forças Armadas. À preocupação de pautar a actividade 
governamental segundo normas de legalidade objectiva, sucedeu uma 
noção de eficácia revolucionária, segundo a qual o Governo ou as 
autoridades militares auto-determinavam a legitimidade da sua actuação 
de acordo com os objectivos a atingir. 

Porém, como já se salientou, em aparente contradição com estes 
princípios, o Programa do Movimento das Forças Armadas previa, nas 
"Medidas imediatas" a entrega às Forças Armadas dos indivíduos culpados 
de crimes contra a ordem política instaurada, para instrução do processo e 
seu julgamento, enquanto durasse o período de vigência da Junta de 
Salvação Nacional. 
Parece, pois, do exame comparativo das duas normas, que se pretendeu, 
durante o período inicial da Revolução (medida imediata) submeter ao foro 
militar as actividades políticas de índole criminosa ou subversiva, que 
depois seriam entregues à jurisdição ordinária com processo de 
investigação conduzido pela Polícia Judiciária (medida a curto prazo). 

O limite de tempo para a adopção sucessiva dos dois regimes parece ter 
sido o período de vigência da Junta de Salvação Nacional. 

De qualquer forma, há que observar que só a Junta tinha competência 
para ordenar a prisão ou a instauração de processos por actividades 
criminosas contra a ordem política estabelecida. 
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Ora o fenómeno que se verifica no "28 de Setembro" é que essa 
competência exclusiva da Junta cessa, e a competência no domínio dos 
factos passa a ser exercida pelo COPCON. 

A partir de 28 SET 74, o COPCON surge com poderes ilimitados sobre a 
segurança e a liberdade das pessoas, arvorando-se até no direito de 
decidir pleitos, dirimir questões civis, resolver problemas de habitação, 
embora sem atribuição legal de competência e sem a organização 
necessária para a realizar, como o declara frontalmente o seu 
Comandante. 

O mesmo diz ainda que, uma vez presos, o COPCON deixava de se 
ocupar dos indivíduos-vítimas, pois não tinha meios humanos para efectuar 
interrogatórios ou organizar processos. 

O COPCON efectuava ainda apreensões de bens e congelamentos de 
contas bancárias, e decretava medidas limitativas da liberdade, tais como 
interdição de saída para o estrangeiro, residência fixa, etc. 

É precisamente no dia 28 SET 74 que o COPCON inicia a sua actividade 
como corporação policial. 

Já fixámos o traço original dessa competência, a qual lhe foi atribuída 
numa reunião extraordinária realizada a 27 SET 74 na residência oficial do 
Primeiro Ministro, referida no capítulo anterior. 

A partir dessa reunião o COPCON passa a ordenar prisões por inspiração 
própria ou a rogo de outras entidades. Verifica-se que em muitos casos a 
sugestão para o COPCON agir, limitando a liberdade e os direitos 
individuais, se radicou em organizações partidárias que gradualmente se 
procuraram apoderar da máquina repressiva do Estado, pondo-a ao 
serviço dos seus interesses políticos e por vezes até de simples vinganças 
pessoais ou locais. 

2 - A dificuldade em esclarecer os factos relativos ao 28 de Setembro é 
quase intransponível. 
Desse conjunto de actividades políticas da direita e do planeamento da 
manifestação ao Chefe de Estado, o Relatório procura extrair a 
demonstração da existência dum plano para tomada do poder por meios 
subversivos — ilegais ou violentos. 
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Porém, essa demonstração é apenas uma dedução e não assenta em 
factos nem documentos. De resto, em toda a actividade investigatória ou 
policial conhecida, determinada pelo 28 de Setembro, não existe traço de 
indicação de actos subversivos ou violentos. 

b. O Conselheiro da Revolução responsável pelos serviços de Justiça 
desde AGO 75 revelou à Comissão que: 

- quando assumiu as citadas funções já desaparecera totalmente a 
Comissão ad hoc do 28 de Setembro; 

- julga que ela, ou pelo menos uma grande parte dos seus elementos 
terá sido absorvida pelo SDCI; 

- julga que nessa Comissão existiam elementos civis; 

Revela ainda o mesmo Conselheiro que quando tomou posse das suas 
funções se encontravam ainda nos estabelecimentos prisionais sob 
jurisdição militar muitos indivíduos presos, cuja prisão se relacionava ou 
fora efectuada por ocasião do 28 de Setembro, sem que existissem 
quaisquer processos organizados ou sem que qualquer entidade se 
encontrasse encarregada de investigações a seu respeito, ou de 
superintendência no seu destino. 

c. Sabe-se que logo de seguida ao 28 de Setembro todo o conjunto de 
notícias foi sistematicamente publicado pelos órgãos de comunicação 
social, procurando fundamentar a tese de que se teriam tentado organizar 
para aquele dia acções à mão armada, integradas numa vasta conspiração 
contra-revolucionária. 

Porém, segundo informações prestadas por instâncias oficiais, não foi 
possível encontrar factos justificativos dessa tese, quer quanto à existência 
de armamento clandestino, quer quanto à preparação ou prática de 
quaisquer atentados, acções violentas ou tentativas ilegais de alteração do 
Governo. 

d. Assim, para além da manifestação da maioria silenciosa e dos fins 
políticos que nela se continham, parece não ter sido possível determinar 
que existisse a 28 SET 74 qualquer outra intenção ou acto de natureza 
subversiva. 

E evidente que, dada a licitude da manifestação, oficialmente autorizada, e 
até avalizada pelo Presidente da República, e por membros da Junta de 
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Salvação Nacional, a determinação ou investigação do ilícito penal contra 
os detidos do 28 de Setembro se revelava extremamente difícil, senão 
impossível, devido à clara inexistência desse ilícito. De  qualquer  forma,   
não   existiu   qualquer  organização  judiciária  de processos nem 
indiciação por serviços de promotoria de justiça. 

Fosse qual fosse a intenção e a acção desenvolvida pela Comissão ad 
hoc, não lhe cabia a ela função judiciária. Tudo leva a crer que haja 
funcionado apenas com uma missão política. 

e. É pois, necessário concluir que as prisões de 28 de Setembro se 
efectuaram sem motivação criminal, à margem de qualquer finalidade 
processual e sem preocupação de legalidade. 

O 28 de Setembro constitui, assim, a data-chave em que verdadeiramente 
se inicia o ciclo de violência e da arbitrariedade, pelo abandono das 
finalidades revolucionárias de garantia de direitos e de criação dum estado 
legal e pela criação dum aparelho repressivo com poderes extremamente 
latos e indefinidos. 

3 - Na noite de 28 SET 74, depois de te sido cancelada a manifestação da 
maioria silenciosa, inicia-se uma acção que, continuando por vários dias, 
conduz à prisão de muitas pessoas. Não é possível determinar o seu 
número exacto, mas julga-se que deve andar à roda de 300. 

Pelos depoimentos do Comandante do COPCON e do responsável pelo 
Serviço de Justiça do Serviço de Coordenação da Extinção da PIDE/DGS 
e LP, e pelos dados conhecidos, podemos distinguir quatro tipos de 
pessoas vítimas dessa operação: 

a) Elementos ligados à organização da manifestação malograda; 
b) Elementos cuja prisão tinha sido anteriormente prevista dentro do 

âmbito da actividade do Serviço de Coordenação da Extinção da 
PIDE/DGS e LP; 

c) Elementos políticos do antigo regime e dos partidos e jornais 
situados à direita depois do 25 de Abril; 

d) Elementos de destaque da vida financeira e social. 
As prisões são efectuadas com base em mandados de captura emitidos 
pelo COPCON e pelo SCE da PIDE/DGS e LP. 
O motivo indicado nos mandados é o de prática de crime de associação de 
malfeitores. Essa incriminação fora sugerida numa reunião efectuada 
algum tempo antes, como fórmula possível para instaurar procedimento 
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criminal aos agentes da PIDE/DGS ou seus informadores, contra os quais 
não fosse possível a incriminação por outro tipo de crime. 

O SCE da PIDE/DGS e LP resolvera, pois, subsequentemente à referida 
reunião que tivera lugar na Cova da Moura e à qual assistiram, entre 
outros, o Almirante Rosa Coutinho e o Ministro da Justiça Salgado Zenha, 
adoptar, até fixação de definitiva doutrina jurídica sobre o problema criminal 
dos agentes da PIDE/DGS, o critério de incriminação por associação de 
malfeitores aos elementos ligados à PIDE/DGS e a determinados serviços 
da Legião Portuguesa. 

Ao começar a sua actuação no 28 de Setembro, o COPCON, sem qualquer 
justificação plausível para emissão dos mandados de captura, adoptou a 
incriminação utilizada por aquele Serviço. Subsequentemente, salvo raras 
excepções, essa fórmula da "associação de malfeitores" generalizou-se 
como fórmula-chapa, sendo universalmente utilizada pelo COPCON 
durante mais de um ano, nos mais variados casos e para as pessoas mais 
diversas. 

As prisões foram efectuadas por forças militares do COPCON, mas 
também por grupos civis ou pelos menos orientados por civis. É de registar 
sobretudo a intensa actividade desenvolvida por um médico, membro do 
PCP. Assim, tem-se conhecimento de ter sido esse médico quem 
participou nas prisões do Dr. António Maria Ferreira, de Francisco Hipólito, 
de José Raposo e de vários outros. 

As prisões foram efectuadas por vezes de forma incorrecta e grosseira, 
acompanhadas de insultos e ameaças, de buscas nem sempre autorizadas 
com mandado para tal fim e do desaparecimento de objectos de valor e 
dinheiro. 

- Uma queixosa, Maria Júlia Loureiro Rebelo, diz .que foi presa por oito 
indivíduos armados, sem mandado de captura, que ameaçaram de a matar 
se não os acompanhasse. 

- O professor de liceu José Gonçalves Narciso queixa-se de ter sido feita, 
por um oficial de Marinha à frente de uma força militar, uma busca à sua 
casa sem qualquer mandado e, pelo mesmo oficial, ter sido preso em 
Caxias e colocado incomunicável numa cela de reduto norte, onde esteve 
dez dias sem que lhe fosse dada qualquer justificação nem apresentado 
mandado de captura. Foi posto em liberdade no dia 6 OUT 74 por se 
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averiguar, segundo declara, que fora vítima de uma denúncia falsa. Não 
lhe foi comunicado nem o teor nem a autoria dessa denúncia. 

- Carlos Rodrigues Machado, estando ausente em férias desde 26 SET 74, 
na Galiza, soube telefonicamente que o procuravam para ser detido, tendo-
se apresentado no final das férias, a 14 OUT 74, na Rua António Maria 
Cardoso. Foi imediatamente levado para Caxias. Esteve oitenta dias preso, 
quarenta e cinco dos quais incomunicável. Não existe processo nem nos 
arquivos do COPCON nem dos Serviços de Coordenação da Extinção da 
PIDE/DGS e LP. 

- O Eng2. José Joaquim Pedroso Santos foi preso a 27 SET 74, parece que 
por denúncia falsa relativa a um carro que vendera tempos antes, mas que 
ainda se encontrava em seu nome. Muito doente de uma úlcera no 
duodeno, sofreu uma hemorragia interna na cadeia de Caxias. Mal tratado, 
teve que ser sujeito a uma operação, depois da sua libertação, em 17 OUT 
74, e morreu a 3 DEZ 74. 

Foi transportado do RAL 1 para Caxias num carro aberto, guardado por 
soldados com metralhadoras apontadas, sendo no percurso, ele e os 
outros presos (2), vaiados pela multidão, fotografados e filmados. O seu 
nome foi publicado em jornais de parede e num comunicado em papel 
verde do MDP/CDE afixado nas ruas de Lisboa e intitulado Relação dos 
fascistas presos. 

- O General Arnaldo Schulz, Ministro do Interior no antigo regime, foi preso 
em condições de ultraje degradantes perante uma pequena multidão, 
provavelmente alertada pelos comunicados do MDP/CDE, que já publicara 
o seu nome em listas de detidos. A força militar que o foi deter era 
constituída por um subalterno e três praças. O próprio Comandante dessa 
força denunciou a forma desnecessariamente humilhante como decorreu a 
prisão. 

Estes casos que apontamos, entre os detectados, servem de exemplo dos 
métodos seguidos. 

4 - Arbitrariedade das prisões 
- Verifica-se que na maior parte das prisões de que esta Comissão tem 
conhecimento, elas foram efectuadas com arbitrariedade manifesta, sem 
sequer terem relação com os factos ocorridos no 28 de Setembro, algumas 
sobre denúncias sem fundamento e quase todas de acordo com listas 
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fornecidas ao Comandante da COPCON. Já vimos que a proveniência 
dessas listas foi, relativamente aos elementos ligados à Legião 
Portuguesa, o SCE da PIDE/DGS e LP. Quanto às outras, há dados que 
permitem atribuir um papel decisivo ao MDP/CDE, quer pela extraordinária 
actividade desenvolvida por essa organização durante toda a crise, quer 
pela publicação dos jornais de parede, das folhas volantes e cartazes, da 
sua responsabilidade. 

5 - Violências no acto da prisão 
- Verificaram-se arrombamentos de casas, com roubos de objectos e 
valores, prisões efectuadas durante a noite, ameaças aos detidos e 
detenção em condições insólitas. 

- Luís Manuel Caldeira Castelo Branco Cordovil afirma ter sido levado para 
o RAL 1 vestido apenas com umas calças de pijama, pois era assim que se 
encontrava na cama 2 para o que era não precisava de mais. A sua prisão 
é significativa: altas horas da noite, murros na porta e intimação de abrir 
em nome das Forças Armadas. À sua exigência de identificação 
respondem com tiros. Como tinha uma pistola, atirou também através da 
porta. Depois abriu na presença da GNR. Foi acusado de ter ferido ou 
morto alguém, mas nunca tal acusação foi concretizada. Esteve 
rigorosamente incomunicável muitos meses e só foi solto em DEZ 75. Não 
existe processo. 

- Quase todas as queixas apresentadas à Comissão referem a prisão 
durante a noite. 

- As buscas efectuadas foram quase sempre sem mandado. 

6 - Incomunicabilidade e negação de assistência judiciária 
- Em muitos casos, a incomunicabilidade prolongou-se durante meses, 
sem sequer ser consentida a visita de familiares mais próximos. 
Mesmo depois de autorizadas as visitas da família, continuou a ser negado 
o direito aos advogados de verem e falarem com os seus constituintes. Por 
vezes, essa autorização foi dada, como favor pessoal e excepcional, pelo 
Comandante do Forte de Caxias e sempre na presença de estranhos. O 
direito à intervenção de advogados chegou a ser negado em termos 
desagradáveis e descorteses para os próprios advogados. O caso mais 
flagrante foi o do General Kaúlza de Arriaga, a quem a visita do advogado 
foi negada- em termos definitivos por despacho do Comandante do 
COPCON. 
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Em nenhum caso foi permitida, contra a lei, a assistência de advogados 
aos interrogatórios. 

8 - Ilegalidade do processo do 28 DE SETEMBRO 
- Apesar de terem sido presas cerca de 300 pessoas, não foi, ao que 
parece, instaurado um único processo criminal, e nem sequer foi entregue 
qualquer queixa ou acusação a algum serviço regular ou especial de 
Promotoria de Justiça. 
Trata-se, pois, dum acto de violência, colectiva, cuja amplitude delineada 
era aliás muito maior, pois centenas de pessoas fugiram e muitas outras 
não foram encontradas em casa, o que fez com que fossem naturalmente 
esquecidas. O motivo geral da perseguição foi ideológico. Como já se 
disse, muitas prisões foram determinadas pelo que as pessoas tinham 
sido, outras pela sua ligação com o acto político da manifestação e outras 
ainda não se inserem em qualquer contexto, resultando ou de denúncias 
irresponsáveis ou da inclusão do nome em listas. 
Bernardino Mendes de Almeida, cuja prisão durará até DEZ 74 para depois 
se renovar de 11 MAR 75 a OUT 75, e Manuel Gonçalves, detido durante 
20 dias, representam simbolicamente, no 28 de Setembro, o ataque, 
depois generalizado, a todos os chefes de empresa e dadores de trabalho. 

9 - Outras violências paralelas 
a. À maioria dos detidos, e nomeadamente em todos os casos de queixa 
apresentados à Comissão, foram congeladas as contas bancárias por 
determinação do COPCON ou da Comissão ad hoc. Ainda existem alguns 
casos de contas congeladas, que assim se mantêm, já passados quase 
dois anos, e apesar de todas as exposições e requerimentos apresentados, 
nomeadamente ao Conselho de Revolução. 

e. Para os detidos militares, foi sistematicamente cometido o vexame da 
prisão à margem do preceituado pelo Código de Justiça Militar e, 
normalmente, em condições particularmente humilhantes. 

CONCLUSÃO 
Todo o processo do 28 de Setembro foi uma violência colectiva e 
continuada, assente num procedimento ilegal e arbitrário e no desprezo 
pelo direito das gentes. 
Neste contexto, a correspondente responsabilidade é compartilhada desde 
os mais altos escalões do Poder até àqueles que ordenaram ou 
executaram os procedimentos directos sobre as vítimas. 
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A Comissão é do parecer que essa responsabilidade seja apurada no 
processo e foro próprios.166 

Documento ns 11 

CONCLUSÕES EXTRAÍDAS DO RELATÓRIO DAS SEVÍCIAS ACERCA 
DO 11 DE MARÇO DE 1975 

4 - Conclusões 
Face ao que ficou averiguado, pode concluir-se que houve: 

4.1 - Captura ilegal de duas pessoas por indivíduos armados, militares 
do RALIS, fardados, e um civil por instigação de militantes do 
MRPP; 

4.2 - Retenção em cárcere privado daquelas duas pessoas, por cerca 
de 48 horas, por militares do RALIS e civis, militantes do MRPP; 

4.3 - Prisões praticadas arbitrária e irregularmente, com utilização de 
ordens de captura deficientemente preenchidas, quer por falta de 
indicação do crime imputado que por deficiente identificação da 
pessoa a deter, sendo algumas das prisões efectuadas de noite; 

4.4 - Desrespeito pelas imunidades legais devidas aos magistrados 
judiciais, na prisão de um Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal 
Administrativo e protelamento, por 4 dias, da sua libertação, 
ordenada em processo de habeas corpus pelo Presidente do 
Supremo Tribunal de Justiça; 

4.5 -  Tortura  sistemática  sobre  quatro  detidos,   no   RALIS,   com 
agressão física violenta que provocou traumatismos vários, como 
indicado em 3.3.; 

166 Relatório da Comissão de Averiguação de Violências Sobre Presos 
Suspeitos às Autoridade Militares, pp.19 a 31. O Parecer da Comissão não 
foi respeitado, pelo que os crimes cometidos ficaram impunes. 
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4.6 - Manutenção de isolamento completo, no Forte Militar de Caxias, a 
vários detidos, por períodos superiores a 1 mês; 

4.7 - Prisões de militares por militares de graduação inferior. 

5 - Em 17 OUT 75, a Polícia Judiciária Militar participou ao Comandante da 
Região Militar de Lisboa os indícios que colhera sobre a prática de 
crimes de que foram vítimas os detidos, atribuíveis a pessoal incerto do 
RALIS e outros (civis)". 
O Comandante da Região Militar de Lisboa, que era simultaneamente o 
Comandante do COPCON, ordenou, em 4 NOV 75, a instauração de 
auto de corpo de delito, correndo o processo instaurado seus termos. 
Afigurando-se a esta Comissão que o ilícito penal e/ou disciplinar, 
sumariamente averiguado por ela, será mais extenso do que aquele 
que é objecto do referido processo, propõe que a investigação seja 
extensiva às ocorrências detectadas que não tenham ainda sido 
consideradas.167 

Documento n912 

EXTRACTO DO RELATÓRIO DAS SEVÍCIAS RESPEITANTE AO 25 DE 
NOVEMBRO DE 1976, pp.60-64 

4 - Face às declarações, testemunhos, confissões de alguns acusados e 
outros elementos recolhidos sobre a actuação do ex-Regimento da 
Polícia Militar, durante o período que decorreu de JUL 75 a 25 NOV 75, 
a Comissão pode concluir que houve: 
4.1 - Centenas de prisões arbitrárias por intermédio das rondas do 

RPM; 
4.2 - Centenas de interrogatórios efectuados por militares sem qualquer 

habilitação e sem que aos interrogados fossem dadas quaisquer 
garantias judiciárias, designadamente de assistência de 
advogado ou defensor, ou de apreciação da sua conduta por 
autoridade isenta; 

167 Relatório da Comissão de Averiguação de Violências sobre presos 
suspeitos às Autoridades Militares. 
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4.3 - Alguns casos de presos sem  interrogatório durante longos 
períodos de tempo; 

4.4 - Alguns casos de prisões de menores, de idade inferior a 16 anos; 
4.5 - Torturas por espancamento,  bofetada,  murro,  pontapé, com 

bastões da PM (num caso resultou internamento hospitalar por 
catorze dias, com perda de conhecimento durante dois dias), por 
ameaça com armas de fogo e injúrias — no propósito de obter 
confissões da prática de delitos; 

4.6 - Sevícias sobre presos, com prática generalizada, traduzidas em 
agressões, imposição de rastejar na parada (em alguns casos 
com os presos despidos), de beijar o emblema da unidade, 
incrustado no solo, corridas na praia, banhos frios de mangueira 
— tudo com o propósito de infligir castigos corporais; 

4.7 - Interrogatórios de presos na presença de vários militares, em 
alguns casos mais de uma dezena, com agressão participada; 

4.8 - Falta de condições higiénicas na cadeia, onde chegaram a 
permanecer sessenta homens em espaço com capacidade 
normal para o máximo de oito; 

4.9 -  Clima geral  de  indisciplina  na  unidade,  com  reflexos  nos 
desmandos cometidos sobre os presos, sem tomada de posição 
oportuna e adequada do Comando, apesar de os factos serem 
do conhecimento geral da unidade. 

6 - Pelas averiguações efectuadas, verifica-se haver matéria delituosa — 
crimes de ofensas corporais simples e qualificadas, ameaças, prisões 
ilegais, rigor ilegítimo para com os presos, não sendo de excluir 
incriminações por cárcere privado — e / ou matéria disciplinar. 

Há acusados já identificados e outros incompletamente identificados. 
Contra todos, a Comissão propõe o seguimento da investigação no 
processo e foro próprios para apuramento definitivo dos factos 

Documento n913 

CONCLUSÕES DO RELATÓRIO DAS SEVÍCIAS 

Em face da matéria apurada, a Comissão entende poder formular com 
segurança as seguintes conclusões: 

304 



25 DE ABRIL — EPISÓDIO DO PROJECTO GLOBAL 

1 - Foram praticados dois crimes de cárcere privado, acompanhados de 
tortura e violenta agressão física, imputáveis a militares e civis; 

2 - Houve centenas de prisões arbitrárias, sendo de destacar as 
efectuadas na sequência do 28 de Setembro e do 11 de Março, em 28 MAI 
75 (contra elementos do MRPP), e as desencadeadas, com cariz diferente, 
a partir do Regimento de Polícia Militar; 

3 - Algumas dessas prisões resultaram de denúncias anónimas, outras de 
informação ou indicação de organizações partidárias ou sindicais, e muitas 
de solicitações verbais, até telefónicas, designadamente do Gabinete do 
Primeiro Ministro, do Ministério do Trabalho, do SDCI, do Serviço de 
Coordenação da Extinção da PIDE/DGS e LP, da Comissão ad hoc para o 
28 de Setembro, da Comissão de Inquérito ao 11 de Março, do Gabinete 
do Almirante Rosa Coutinho; 

4 - A maioria das prisões foi efectuada pelo COPCON, quer como mero 
órgão executor quer por iniciativa própria; 

5 - Houve transferência arbitrária, de Cabo Verde para Lisboa, de 31 
pessoas, por motivos ideológicos; 

7 - Os mandados de captura e de busca emitidos pelo COPCON eram, na 
generalidade, assinados em branco e muitas vezes assim saíram para a 
posse das entidades, que os haviam solicitado, ou das equipas que iam 
executar as capturas; 

20 - Houve tortura sistemática, exercida sobre 4 presos, no RALIS, com 
agressão física violenta, que lhes provocou traumatismos diversos; 

21 - Houve outros casos de tortura física esporádica, designadamente no 
Regimento de Polícia Militar; 

 

23 - Houve muitos casos de maus tratos físicos exercidos sobre presos, 
que se traduziram em espancamentos, por vezes praticados por vários 
agressores actuando simultaneamente; 

24 - Foram exercidas sevícias sistemáticas sobre presos, com o fim de os 
humilhar e lhes infligir castigos corporais, traduzidos em agressões, 
rastejamento no solo, corridas forçadas, banhos frios com mangueira e 
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imposição de beijarem as insígnias duma unidade militar, incrustadas no 
pavimento; 

25 - Houve casos de tortura moral, traduzidos em insultos, manobras de 
intimidação e ameaças, inclusive com armas de fogo; 

26 - Tomou-se conhecimento de casos de coacção psicológica, como 
ameaça de prisão de familiares, e de publicação de arranjos fotográficos 
inculcando a prática de pretensos actos delituosos pelos detidos; 

27 - Elementos civis, por vezes armados e pertencentes a organizações 
partidárias (PCP e UDP), prenderam ou colaboraram na prisão de 
numerosas pessoas; 

28 - Muitas prisões foram anunciadas, em termos vexatórios: pela rádio, 
televisão, imprensa e, até, jornais de parede elaborados por organizações 
partidárias; 

 

32 - Diversas prisões foram efectuadas com despropositado aparato 
bélico, com intencional publicidade e consentindo insultos, ameaças e 
enxovalhos aos presos; 

33 - Casos houve, em que militares e civis invadiram casas, efectuaram 
buscas e prenderam pessoas que nelas residiam, com subtracção de 
valores ou objectos, algumas vezes de noite; 

42 - A admissão dos detidos, especialmente no Forte Militar de Caxias, e a 
revista a que foram submetidos a pretexto do regulamento prisional, foram 
feitas em termos vexatórios e humilhantes, sem o mínimo de recato e com 
total desrespeito pelo natural pudor das pessoas; 

44 - Houve casos de graves deficiências de assistência médica, 
registando-se em dois deles, a morte de detidos e noutros o agravamento 
das doenças; 

45 - Houve deficiente assistência religiosa e, em alguns casos, os detidos 
foram impedidos de assistir a actos de culto da sua confissão; 

54 - Muitos detidos sofreram para além das consequências morais e de 
saúde, graves prejuízos materiais e profissionais apesar de, na sua 
maioria, terem sido libertados sem qualquer incriminação; 
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55 - O Regimento de Artilharia de Leiria interveio na pretensa resolução de 
um conflito laboral, tendo pressionado a assinatura de um documento no 
qual a entidade patronal se obrigava ao pagamento de alguns milhares de 
contos, a título de indemnização revolucionária.168 

168 Relatório da Comissão de Averiguação de Violências sobre presos 
suspeitos às Autoridade Militares, pp.138 a 142. 
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