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Como escreveu Amorim de Carvalho no livro «O Fim Histórico de
Portugal»: «As alusões às forças armadas contidas neste livro referemse à actuação dos militares que foram responsáveis pêlos erros
contidos no decorrer do processo de descolonização.» E os políticos
também.
FLOGRÁFICA, LDA. - R. Vale Formoso de Cima, 140-A -1900 Lisboa - Tel. 856334'
Depósito legal n.° 3692/83 — Tiragem: 10 000 exemplares

Em princípio a democracia implica o governo
de um partido maioritário que, regra geral, se
forma ao centro, entre as suas forças políticas
de tendências mais ou menos extremistas, uma à
direita e outra à esquerda.
Para o centro que domina a vida das sociedades politicamente estáveis, converge uma
pluralidade de caminhos abertos a todas as forças
sociais. Nem sempre, porém, a sociedade em
que vivemos se mantém politicamente
equilibrada; as épocas normais tendem, infelizmente, a tornar-se raras.
Houve tempos em que se defendia que, para
corrigir os desequilíbrios políticos, o centro
deveria deslocar-se para a esquerda, em direcção ao povo ou, como muitos preferiam dizer,
no sentido das classes trabalhadoras. A deslocação para a direita era considerada socialmente errada, por contrária ao sentido da história.
Hoje não se entende assim. As nações tendem a voltar-se mais para a direita do que para
a esquerda recusando soluções demagógicas
impregnadas do idealismo negativo dos
socialistas. Quando as circunstâncias apontam
para a necessidade de uma mudança de rumo,
só em sociedades politicamente doentes as
promessas socialistas, que se sabe não poderem nunca ser cumpridas, conseguem o apoio
do eleitorado.
Foi o que sucedeu em França, na Grécia, na
Espanha e em Portugal, onde povos desiludidos
«sentados no rebordo da verdade e na
extremidade das ideias» se agarram às utopias
de uma ideologia que, na expressão de Thomas Moinar «sofre de um divórcio radical com a
realidade».

São as direitas que se conservam fiéis ao que é
nacional, aos costumes e às tradições, à história
e às aspirações populares, que efectiva e
realmente representa o povo no que este tem de
válido e de verdadeiro. E por isso que tudo o
que de nobre e justo foi feito em prol das
classes trabalhadoras nos últimos cem anos, traz
em si o cunho indestrutível do pensamento
liberal e foi alcançado contra os erros do
socialismo.

PORTUGAL
Com o «25 de Abril»
voltou à Democracia
Em 1928 Salazar salvou o País, mas agora a situação é muito pior.
Que futuro podemos ter?
A partir da revolução de 5 de Outubro de
1910, o País entrou em decadência lenta — em
consequência sobretudo de greves, de lutas dos
partidos, de revoluções, de governos
incompetentes e de curta duração.
Decadência lenta que levou o País a ficar de
tanga ao fim de dezasseis anos; e depois, com a
moeda mais desacreditada da Europa, a tentar
um difícil empréstimo externo. Daí a Revolução
de 28 de Maio de 1926.
Salazar vindo para Ministro das Finanças em
1928, conseguiu travar a decadência do País,
dando início a uma franca recuperação. O empréstimo externo foi logo dispensado e o escudo
veio a tornar-se uma das moedas mais fortes do
mundo — no «25 de Abril», Portugal tinha a
oitava reserva mundial de ouro e um elevado
«stock» de divisas (a tal «pesada herança» ...
que os nossos revolucionários esbanjaram com a
pedinchice de sucessivos empréstimos externos!)
Do anterior regime havia, em 24 de Abril,
889 toneladas de ouro (sem dívidas ao estrangeiro) ; no fim de 1982 já só havia 688 toneladas (com $13.000 milhões de dívida externa).
Na segunda quinzena de Agosto passado, no
início da sua viagem à Grécia, Mário Soares fez
categórica declaração de que Portugal não
venderia mais ouro. Mas logo depois, em 7 de
Setembro, o «Diário de Notícias» dava a
informação de que Portugal, na última semana,
tinha vendido trinta toneladas de ouro! E na
conferência de imprensa desse mesmo dia (e
segundo o «Tempo» do dia seguinte) Mário
Soares aí confessou que:
— realmente estão a ser vendidas 50 toneladas
de ouro para pagamento de recentes empréstimos do governo AD;
— mas há ainda outro empréstimo do actual
governo de l de Agosto passado com garantia

de 30 toneladas de ouro, que se vencia em
Dezembro e terá de ser pago em Janeiro próximo!
Quando é que Mário Soares falou verdade?
E pela falta de veracidade das suas afirmações
pedirá a demissão do seu governo? De recordar
que em fins de 1982 e princípios de 1983, Mário
Soares repetia ser dever de honra de Balsemão
pedir a demissão do seu governo, em virtude da
imagem do governo AD junto do povo ter
deixado de corresponder à vontade do eleitorado
expressa na maioria parlamentar AD C).
Antes do «25 de Abril», Portugal era uma
Pátria muito grande, com cerca de 2 milhões e
300 mil quilómetros quadrados, e a caminho
de ser rica com um Ultramar onde todos os jovens brancos, pretos e mestiços, tinham futuro
promissor. Agora, é uma Pátria pequena (com
apenas 4 % do seu anterior território), cada
vez mais hipotecada aos credores estrangeiros e
sem recursos naturais.
Pela mão dos «heróis» do «25 de Abril», em
menos de dez anos, Portugal caiu em nova
derrocada. Mas esta agora é muito pior do que a
de 1910/1926 porque:
— abandonou-se a riqueza do Ultramar,
— e na Metrópole fomentou-se a indisciplina,
como regra de vida! A produção baixou e o
consumo subiu, passando a exceder aquela em
cerca de 40 %!
(1) Segundo o semanário afecto ao PS «O Jornal» de 16 de Setembro último, uma sondagem à opinião pública sobre o actual governo,
ao fim de 100 dias, obteve os seguintes resultados: bom, para 7 %;
mau, para 46 %; regular, para 41 %. E isto logo ao fim de 100 dias de
governo! Nunca o anterior governo AD teve uma sondagem tão
negativa! Não será caso de Soares dever pedir a demissão?
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Recentemente a necessidade de mais um
grande empréstimo externo obrigou o actual
governo a ter de confessar ao povo a verdadeira
situação consequente do «25 de Abril». Até
agora o povo fora sempre enganado e mantido
na convicção de que, com o «25 de Abril» tinha
passado a ser muito melhor governado do que
antes. Uma sem vergonha!
Nessa mentira constante, em defesa do «25 de
Abril», colaboraram todos os partidos políticos
que o defenderam e apoiaram. Todos! Agora
acusam-se uns aos outros de responsáveis pela
derrocada — e todos sem coragem para acusar
os verdadeiros responsáveis: o regime do 25 de
Abril e os políticos que o consubstanciam.
Ultimamente o PS tem repetido a acusação de
que a ruína do País veio, sobretudo, da_ péssima
actuação do anterior governo AD. E certo que
foi um governo chefiado por Balsemão e Freitas
do Amaral — ambos muito moles para tomar
decisões — que se limitaram a manter o
agravamento da crise nascida com o 25 de Abril
e ampliada depois pêlos sucessivos governos
comunistas e socialistas, Nenhum a travou.
Mas porque se calam Balsemão e Freitas do
Amaral? Será que não podem dizer que a culpa
não foi sua, mas sim do «25 de Abril» e de tudo
que se sucedeu ao 25 de Abril? Seja pelo que
for, deixando sem resposta a aliás injusta e
grave acusação de serem os principais responsáveis pela derrocada do País, nem um nem
outro estão a honrar o compromisso assumido
para com os seus eleitores.
Francamente: o País vai ficando cada vez
mais pobre na medida em que o tempo passa.
No governo da AD o endividamento externo
cresceu mais que nos outros governos anteriores
primeiro porque esteve mais tempo no poder e
depois porque a derrocada é uma bola de neve
que de ano para ano cresce cada vez mais
depressa.
Com a ruína vem o triste espectáculo entre
comadres do mesmo bando! Mas que outra coisa
era de esperar da gente do «25 de Abril»?

Logo à nascença se viu que o 25 de Abril era
um regime de ódio e de destruição, tanto do
passado como do presente. Não veio para
manter o que estava bem e tentar melhorar o que
estivesse mal, mas para piorar o que estava mal
e pôr mal o que estava bem!
E assim aconteceu. Com inteira razão disse
José Miguel Judice:
«Um bando de patetas malfardados usando as
armas que alguns deles mal conheciam —
oficiais de ar condicionado — sanearam a
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torto e a direito, nomearam gestores de empresas, roubaram, ocuparam, prenderam, passearam-se por vezes nos automóveis que acabavam de «nacionalizar», gozaram à tripa forra,
deram cabo — vê-se hoje que impunemente —
do que podia ser desbaratado: aqui, os
revolucionários pilharam a caixa, ali a garrafeira
(e, acrescentamos nós, valiosas armas de defesa
pessoal
e
espingardas
caçadeiras,
apreendidas... de que se abarbataram ...)
além do mais que infelizmente nós começamos a
esquecer. Foram os avales telefónicos, os
empréstimos bancários de que só resta o sinal
de um ou dois números escritos numa folha de
papel, talvez higiénico, a degradação das empresas, a admissão discriminada de pessoas a
quem nada havia para dar que fazer ( l ) .
Antes do «25 de Abril» poucos e pequenos
foram os casos de corrupção; mas depois! Tem
sido tantos e tão graves que se a anunciada Alta
Comissão Contra a Corrupção vier a
funcionar... e tiver a coragem para começar no
«25 de Abril»... será o bom e o bonito! Só na
Reforma Agrária e no IARN, os «desvios»
ultrapassaram todos os verificados nos 48 anos
do regime anterior! Será que essa Alta Comissão
também abrangerá os políticos contrabandistas
de café e de electrodomésticos?
Em breve se gritará: viva a honestidade dos
governos do Estado Novo!
Só a necessidade de mais um grande empréstimo externo obrigou o governo a ter de
confessar ao público que foi totalmente desastrosa a política iniciada com a revolução.
A partir de Agosto de 1983 já não se pode
continuar a intrujar o povo sobre as consequências do «25 de Abril». Engano mantido
quer por todos os principais partidos (incluindo o
CDS!), quer por todos os políticos que colaboraram com o «25 de Abril», incluindo Sá
Carneiro, Balsemão e Freitas do Amaral! Só
que Sá Carneiro depressa se apercebeu da
desgraça do «25 de Abril» para o País e deixou
quer de o elogiar, quer de atacar o Regime anterior. Mas de entre aqueles partidos políticos a
principal responsabilidade da derrocada do País
cabe, sem dúvidas possíveis, ao Partido
Comunista e ao Partido Socialista.
Em breve o Povo — quando estiver a passar
fome — chamará de intrujões aqueles que, em
defesa de «tachos», conseguidos ou a tentar
conseguir, apregoaram a superioridade do regime do «25 de Abril» sobre o anterior que
sempre procurou e conseguiu dar trabalho e
habitação a todos os portugueses.
(1) «O Diabo». Editorial de 17 de Agosto último.

Agora já se começa a ver que a culpa não foi
só do governo A ou B, mas de todos, ou melhor:
que o mal não esteve propriamente em cada um
dos sucessivos governos, mas sim no famigerado
regime parido pelo «25 de Abril», como aqui no
Brasil dizem os portugueses.
Por isso, agora, o Povo já começa a sentir (e a
dizer...) que não basta um só Salazar para
salvar o País. O Povo já começa a sentir que
tinha melhor futuro antes do «25 de Abril».
Mas, infelizmente, o pior e o muito pior estão
para vir.
Com o «25 de Abril», o Povo vai ter de passar
a comer o pão que o diabo amassou! E só não o
comeu até agora por causa da «pesada herança».
Em ouro e divisas.
Que futuro? Portugal vai a caminho da penúria e
do racionamento. Mas é injusto atacar o actual
ou anteriores governos; há sim que
responsabilizar frontalmente o regime criado
pelo «25 de Abril».
Se o povo realmente quer melhorar a triste
situação em perspectiva e evitar graves sacrifícios, terá que chamar um Homem competente e
de pulso que passe a governar com um regime
novo, de Salvação Nacional. Na situação em que
estamos é muito urgente que se comece a
discutir e planear esse regime. Com o actual não
há homem que possa salvar o País.
Salazar foi chamado para salvar o País em
1928, porque antes tinha mostrado — em
conferências e artigos para jornais — conhecer a
situação real do País e o caminho que era
necessário seguir. Como afirmou então: «sei o
que quero e para onde vou».
Agora, quanto mais tarde vierem um novo
Homem e um novo regime, maiores serão os
sacrifícios que todos terão de sofrer. Certo que o
tempo actual é diferente — interna e externamente. Mas também certo é que, em qualquer
momento de derrocada e na iminência de fome,
um mau regime e um mau chefe são sempre
piores que um melhor regime e um melhor
Chefe.
Salazar no seu tempo conseguiu salvar o País
da ruína com mínimos sacrifícios iniciais. E
logo pouco depois, o País começou a viver
melhor e a acentuar, de ano para ano, essa
melhoria.
Salazar foi ímpar em competência e exemplo
de seriedade; mas para salvar o País teve de
criar um Regime novo. E evidente que com este
regime de «democracia a caminho do socialismo» ninguém pode salvar o País.

É curioso notar que os três homens fortes da
situação (Mota Pinto, Almeida Santos e Ernani
Lopes), já parecem sentir necessidade de modificar o regime; mas só substituindo-o se pode
travar a derrocada que o mesmo antes provocou,
e iniciar a recuperação.
Na verdade: com o «25 de Abril», Portugal
veio a ser empurrado para o túnel da «via socialista», também chamada de «socialismo à
portuguesa» pela actuação do MFA, do PC e do
PS.
Ora, os resultados de tal regime — do socialismo à portuguesa — estão à vista:
— mais de metade dos meios de produção
foram «nacionalizados» (leia-se, «tomados de
assalto») — e as respectivas empresas que antes
davam largos milhões de contos de lucro...
passaram a dar largos milhões de contos de
prejuízo! A tal ponto que estão em risco os
próprios postos de trabalho! — e segundo o
«Diário Popular» de 16 de Setembro passado,
pequenos bancos já lutam com falta de recursos!
— e menos de metade do que resta do sector
privado vai sendo metida a fundo, quer pelas leis
laborais, quer pêlos elevadíssimos juros
bancários, quer pêlos cada vez mais pesados
impostos!
A manter-se o actual regime, todos os graves
sacrifícios ultimamente impostos a nada de
capaz conduzirão; só com um Regime novo
poderão os portugueses sair do túnel em que
foram metidos!
Assim, há que apresentar e discutir novas
soluções possíveis, num debate aberto a todos
os portugueses, tendo em conta não só o fracasso da «via socialista à portuguesa», como
também os fracassos do socialismo na França,
Espanha e na Grécia.
Como um mal nunca vem só — e se não para
maior desgraça pelo menos para maior ridículo
— com o «25 de Abril» passou a ser recusada a
homenagem aos autênticos Heróis de Portugal e
passou a ser feita a propaganda dos novos
«heróis»: os «heróicos capitães de Abril»!
Vejam só! Alguns deles beneficiados com
promoções a generais e até a marechais de
aviário, como Gomes e Spínola — e qualquer
dia Ramalho Eanes, quem sabe — e talvez até
Lourenço!
Aqui, no Brasil, isto é motivo de chacota
entre os brasileiros e de vergonha entre os portugueses. Portugal: — quem te viu e quem te
vê! José Dias de Almeida Fonseca.
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anuais de harmonia com as condições peculiares
dos inquilinos e dos senhorios, talvez fosse uma
solução aceitável.
Resta saber: aceitável para quem? Para os
senhorios é pouco; para os inquilinos é muito;
para o governo é mau porque entre a renda das
casas e o voto nas próximas eleições há
misteriosas relações que podem exercer uma
muito importante influência política.

Angola.
Um telegrama
sonegado
Na manhã do dia 4 de Março de 1961 um adido
da embaixada dos Estados Unidos em Lisboa,
avisou o ministro da Defesa — ao tempo o
general Botelho Moniz — que um movimento
terrorista, com sede em Leopoldeville, havia
decidido provocar incidentes violentos em
Angola para chamar a atenção das Nações
Unidas para o problema da autonomia angolana.
De harmonia com as informações prestadas
pelo adido da embaixada norte-americana, estava
previsto um levantamento na noite de 15 para 16
de Março, com uma série de ataques terroristas
contra objectivos isolados, durante cerca de dez
dias.
Face a estas informações, precisas e circunstanciadas, o Ministério da Defesa mandou ao
Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas — que se encontrava em Angola — um
telegrama «Muito Secreto» e «Muito Urgente»
do seguinte teor: «Informações origem
estrangeira duas fontes comunicam serem de
esperar incidentes tipo terrorismo região Norte
de Angola a partir de 15 de Março. Mesmas
fontes não prevêem levantamentos gerais, mas
só ataques isolados fim provocar repressões
auxiliem apresentação caso Angola Conselho
Segurança ONU».
Enviado o telegrama, o ministro da Defesa
lavou as suas mãos do assunto. Não procurou
saber se tinha sido recebido nem quais as medidas tomadas para evitar a eclosão dos previstos
incidentes. A segurança das populações civis
não despertou o menor interesse ao senhor
general.

O assunto só voltou a ser considerado quando,
no dia 16 de Março, começaram a chegar a
Lisboa as notícias dos massacres cometidos
pela UPA. Segundo os números, hoje oficiais,
cerca de 1200 brancos e 6000 africanos encontraram a morte em condições particularmente horrorosas. A sublevação que deveria
durar dez dias, prolongou-se por treze anos,
face à total impreparação das Forças Armadas
que se lhe deviam opor.
Anos depois, o coronel Viana de Lemos —
que fora o autor do telegrama e que o enviara
para Luanda — obteve do contra-almirante
Lopes Graça a informação de que este fora,
efectivamente, recebido na Estação Rádio
Naval que, na altura, assegurava as comunicações com o Ultramar.
O general Beleza Ferraz, que em 1961 era o
Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, declarou-lhe, porém, não ter recebido
qualquer comunicação alertando-o para a possibilidade de um levantamento terrorista. Ao
Governo-Geral também nada chegara.
Numa viagem levada a cabo em Maio de
1966, o coronel Viana de Lemos, numa busca
que, por mera curiosidade, levou a cabo no
Quartel da Região Militar de Angola, encontrou o telegrama que enviara, num processo
de documentos relativos aos acontecimentos
que tinham precedido o levantamento terrorista
de 15 de Março.
O texto do telegrama não lhe pareceu, desde
logo, ser o mesmo do que enviara. Consultada
uma cópia que tinha guardada em Lisboa
verificou que o texto fora alterado «por forma a
dar-lhe menos aspecto de urgência». E o
citado coronel no livro: «Duas Crises»,
comenta:
«Analisando melhor a cópia que estava arquivada verifiquei uma circunstância muito estranha. Tratando-se de um texto «Muito Secreto»
a sua decifração tinha de pertencer ao Oficial da
Cifra que deveria assinar no impresso. Ora não
havia assinatura alguma embora nos outros
telegramas que se seguiam ela sempre
figurasse.»
«A dedução evidente era de que o texto fora
alterado e que os autores da alteração não
haviam ousado pedir ao oficial da cifra que
assinasse o novo impresso. E nesse impresso
que estava arquivado na Repartição figuravam
duas assinaturas bem nítidas e um despacho:
«Arquive-se. O assunto já é do conhecimento
do Comando.»
«Obviamente isso não era verdade e mesmo
que o fosse, o destinatário era o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e ninguém na Região Militar de Angola tinha autori37

dade para sonegar uma mensagem ao seu
destinatário. Embora comunicasse o assunto
superiormente, julgo que ele nunca saiu de
Angola, e a carreira dos dois oficiais responsáveis prosseguiu normalmente, pelo menos até ao
25 de Abril.»
Não está em causa pedir para os dois oficiais
cujas assinaturas figuravam, «bem nítidas» debaixo do despacho de arquivamento da informação do Ministro da Defesa, o castigo merecido. Sem a sua criminosa atitude ter-se-iam
poupado dezenas de milhar de vidas, uma
«guerra» de 13 anos e, por certo o 25 de Abril.
Mas não vale a pena — por irrisório — esperar
que lhes sejam pedidas responsabilidades.
Basta que se diga quem são para o país os
conhecer. Quem tem as mãos sujas de sangue
de milhares de pessoas não deve andar
livremente pelas ruas de Lisboa.

Base das Lajes
A Base das Lajes vai custar aos Estados Unidos três vezes mais do que o preço fixado pelo
protocolo de 1979. «Antigamente» um procedimento desta natureza seria inaceitável entre
aliados. É verdade que os Estados Unidos nunca
foram nossos aliados quando precisámos do seu
apoio diplomático na questão do Estado da índia
e na defesa das nossas fronteiras ultramarinas e,
deste modo, compreende--se mal porque motivo
os havemos de tratar agora como tal.
Mas, seja como for, considerar a Base das
Lajes — indispensável à defesa do Ocidente a
que pertencemos e a que estamos ligados —
como um apartamento de rendimento no Campo
Pequeno ou no Alvalade, em sistema de renda
condicionada, não é ponto de vista que possa
defender-se facilmente nos seus aspectos morais.
Porque, ao fim e ao cabo, por pesado que seja
o nosso contencioso de agravos contra um país
cujos governos, sistematicamente, alinharam nos
últimos vinte anos com os nossos inimigos, a
sobrevivência de Portugal depende do bloco
ocidental ou, o que é o mesmo, dada a fraqueza
democrática da Europa e do Japão, dos Estados
Unidos.
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De harmonia com o acordo firmado em Lisboa por George Shultz os Estados Unidos entregarão ao nosso país $837,5 milhões (ao
câmbio actual cerca de 107 milhões de contos) e
a título contribuição não reembolsável abrirão
um crédito a longo prazo de $487,5 milhões
(correspondente, também aos câmbios actuais,
a mais ou menos 63 milhões de contos). Um
total de $1361 milhões (170 milhões de
contos).
Examinados estes números mais em pormenor o seu encanto inicial desvanece-se bastante. A contribuição não reembolsável para o
reforço da aliança (a palavra dádiva por ora é
ainda um tanto ou quanto chocante) compreende em cerca de dois terços material militar.
E parte dos créditos abertos serão, também
utilizados nesse fim, embora em menor
proporção.
De harmonia com o texto do acordo e segundo a opinião norte-americana, o que está em
causa é o empenhamento de Washington na
modernização das capacidades de defesa
portuguesa. Em princípio o nosso país vai,
assim, dispor de mais aviões, mais tanques e
mais espingardas embora não sejam essas,
precisamente, as necessidades que mais gostaria
de ver satisfeitas.
O acordo agora assinado tem uma validade
de sete anos mas poderá ser renegociado e
actualizado dentro de quatro anos.

A CRISE POLÍTICA
OS PARTIDOS
Dez anos de socialismo foram suficientes
para modificar profundamente a fisionomia de
Portugal. Continuamos a ser uma nação católica,
conservadora, tolerante e individualista.
Apegamo-nos ainda a uma história gloriosa que
nos une frente a um destino que nos assusta.
Perdemos, porém, a capacidade de dominar os
acontecimentos na política e na economia do
nosso país.
Deixámos que a revolução, desmentindo a
democracia que apregoava, entregasse o Ultramar a movimentos terroristas de obediência
comunista sem ouvir as populações interessadas
e, no quadrilátero europeu, consentimos que a
minoria que apoiava a revolução se organizasse
como representante dos interesses nacionais e
ocupasse politicamente o país. Foi dentro dessa
minoria que se formaram os quatro grandes
partidos portugueses que hoje nos governam e
a que pertencem, mais ou menos directamente,
três quartas partes do funcionalismo, a
totalidade dos dirigentes económicos do sector
público e grande parte dos dirigentes do sector
privado.
Não se deu, é verdade, a completa marginalização política dos restantes portugueses; a todos, com restrito número de excepções, foi reconhecido o direito ao voto. Mas o país real foi
empurrado para fora do espaço político nacional, criando-se, deste modo, uma situação sui-generis nos países ocidentais: os eleitores, na
sua grande maioria, encontram-se fora do leque
partidário, mas porque sentem não poder alhear-se, completamente, da política do seu país,
votam em regra contra as suas convicções, nos
partidos que consideram menos perigosos.

A direita, que se recusa a uma colaboração
activa com os governos de Abril, vota —
melhor talvez seria dizer votava, tanto as
coisas se modificaram neste ano — no CDS
que se diz ao centro de uma situação política
que só tem esquerda. A direita menos intransigente, dominada por objectivos carreiristas e
oportunistas, prefere o PSD.
O PSD é um partido heterogéneo que capta
os votos daqueles que não são socialistas nem
comunistas e dos que não querem estar na direita do leque partidário do regime. A sua linha política, que reflecte interesses das suas
muitas correntes internas, dá lugar a um clima
de crise constante que tira autoridade ao partido.
O PS vive da firme convicção de que o socialismo é sinónimo da ascensão pessoal dos
seus militantes. Como observava Schumpeter
(1), essa ideia domina de tal modo as massas e
as cúpulas do partido que torna legítima a
dúvida sobre se haverá ou não socialistas
dispostos a defender um regime socialista, por
melhor que este — por absurdo — pudesse
ser, se por qualquer motivo, ou de qualquer
forma, não participassem da sua direcção ou
não compartilhassem dos possíveis benefícios
por ele distribuídos. O que explica as grandes
querelas intestinas que sempre se manifestam
quando um governo socialista chega ao poder
ou quando dele é afastado.
O PC é um partido russo instalado em Portugal que assenta a sua política na defesa de
todas as medidas que, de um modo geral,
possam degradar a situação económica, social e
política portuguesa. Greves, reivindicações
absurdas, fomento da luta de classes, desem(1) «Capitalisme, Socialisme et Democratie». Edição Payot. Paris.
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prego, destruição da família e desmoralização
da juventude — e talvez até o fogo posto nas
florestas — é com ele.
Pode, deste modo, falar-se de partidos políticos portugueses? Dir-se-ia que não. Os três
primeiros são grupos sem objectivos verdadeiramente nacionais, baseados no aproveitamento de oportunidades de momento, por parte
de uns tantos a quem o Estado Novo ferira
vaidades e ambições recusando-lhes lugares e
situações para as quais — como é óbvio pelas
provas prestadas — não se recomendavam por
méritos profissionais nem por qualidades
morais. O último é a dependência portuguesa de
um partido estrangeiro que apenas serve os
interesses políticos da sua sede.
As razões da ausência, no nosso país, de
verdadeiros partidos nacionais, devem procurarse na génese da «democracia a caminho do
socialismo» imposta aos portugueses pela
revolução de Abril.
A tropa, que pôs termo ao governo do doutor
Marcello Caetano, tinha da democracia uma
ideia primária. O seu conceito de liberdade não
ia além do abandono das populações
ultramarinas ao terrorismo de obediência soviética e de uma redistribuição, adequada à
satisfação das suas ambições, dos mais rendosos
lugares públicos e privados do país. No que
respeita à legalidade contentava-se com os
métodos e práticas do COPCON, que veio a
criar, depois, com grande satisfação de todos.
Esta visão política da democracia e da liberdade levou o MFA a supor que meia dúzia de
campanhas de politização comunizante poderiam levar um país, que durante cinquenta anos
foi governado pela direita com honestidade,
inteligência e patriotismo, a passar-se com
armas e bagagens para o marxismo-leninismo,
só porque numa manhã fatídica cento e cinquenta «capitães», dos menos cotados nas forças
armadas, resolveram voltar as costas aos seus
mais elementares deveres de soldados,
sacrificando o destino histórico de Portugal à
satisfação dos seus interesses pessoais.
Neste sentido em 1974 o MFA/PC impediu a
formação de partidos que não tivessem raiz na
revolução. O Partido do Progresso e o Partido
Liberal foram proibidos em Setembro sob
proposta do PC e toda a vida nacional passou a
processar-se dentro do clima progressista das
«amplas liberdades». É fácil calcular as consequências dessa situação tendo em conta que seis
meses depois se viriam a realizar eleições para a
Assembleia Constituinte.
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Em princípio nas democracias a soberania,
pertence ao povo; na realidade, porém, os poderes soberanos pertencem às forças políticas
organizadas. Com a ilegalização do Partido Liberal e do Partido do Progresso — face a um
CDS que se proclamava geometricamente centrista para não sofrer o mesmo destino e a um
PPD que ia sobrevivendo a coberto da etiqueta
socialista — o PC só não dominou por
completo o país porque os portugueses, salvo
em raras manchas, o repeliram frontalmente.
Mas para o fazer, dadas as apertadas coordenadas da vida partidária portuguesa, voltaram-se para um socialismo sem raízes que, por
razões de ordem psicológica, estavam predispostos a aceitar.
Em 1974 e 1975 não foi a nação que se
organizou politicamente. Vendo as coisas friamente parece mais próximo da verdade dizer
que os partidos com assento na Constituinte
apenas representaram a parte da nação que,
pêlos seus fins imediatos, mais correctamente
se poderia designar por anti-nação.
Foi essa anti-nação que levou a cabo a ruinosa descolonização do Ultramar português feita
de harmonia com os interesses soviéticos; foi
esta anti-nação que votou a Constituição semimarxista de 1976; foi esta anti-nação que
destruiu as estruturas económicas nacionais e
foi esta anti-nação que preparou o golpe comunista de 25 de Novembro.
A instabilidade portuguesa provém desta falta
de verdade democrática da vida política. No
nosso país há duas sociedades possíveis — a
comunista decalcada sobre o modelo russo e a
das direitas que defende uma concepção vinda
do fundo dos séculos e que responde aos
anseios do amor pátrio, fé, ordem, valentia e
grandeza que vivem nó coração de todos os
portugueses.
No dia 24 de Abril de 1974, a custo se contariam, em Portugal, duzentos a trezentos pretensos socialistas. Centristas não existiam e sociais-democratas ainda menos. Foi a revolução
das espingardas floridas, determinada e planeada por Moscou, que lhes deu vida em partidos sem raízes e sem ideias nacionais.
O partido pressupõe o apoio de vastos sectores populares a ideias claras e precisas que
se identifiquem com os fins históricos nacionais. Nos países democráticos entre as forças
políticas organizadas e a Nação existe uma
grande base de factores comuns e quanto
maior for essa base de factores comuns mais
sólido será o regime político que nela assenta.

Dos três partidos políticos portugueses com
assento na Assembleia da República nenhum é
expressão de uma efectiva vontade nacional.
Todos têm um denominador comum — são do
25 de Abril e todos aceitaram a destruição
nacional como preço da sua ascensão ao primeiro plano da vida política. Aos seus militantes
une-os o amor ao dinheiro, às honras e aos
lugares, e só este amor os separa. Todos têm a
divisa da mãe de Napoleão «Pourvu que ca
dure».
A situação portuguesa tem semelhanças com a
do Império Romano dos últimos anos da sua
penosa agonia. Os altos cargos do exército eram
bárbaros e, na administração, os lugares
dominantes também. Mas porque se conservava
a terminologia legal de Roma e se respeitavam
os símbolos imperiais, dizia-se Império Romano.
Como hoje Portugal, infiltrado e dependente do
inimigo interno que luta contra a harmonia
social, contra a recuperação económica e contra
a liberdade, se afirma democrático.

Os três mistérios da
política portuguesa
Ilm 20 de Junho de 1976 o gen. Ramalho
Eanes, então candidato à Presidência da Repúblia, declarou numa conferência de imprensa
efectuada no Palácio da Bolsa, no Porto, que o
PC não o atacava frontalmente «porque sabe
que eu sei muitas coisas».
Nos meios políticos esta afirmação provocou
natural perplexidade. Que tenebrosas coisas
poderia o general saber dos comunistas para
levar o PC a não ò «atacar frontalmente»? E,
por outro lado, o que levaria o candidato à
presidência, apoiado pelo PSD e CDS, a ocultar
ao país as coisas que sabia do PC?
Dir-se-á que democraticamente — e já nessa
altura «democracia» era a palavra-chave do
vocabulário político do gen. Eanes — o candidato à presidência da República tinha o dever
de informar o país, para que este julgasse por
si da gravidade das «coisas» que afirmava saber
do PC.

Certo é, porém, que não o fez. Mas esse não
cumprimento do dever não o impediu de
triunfar folgadamente dos seus adversários:
61,54% de votos para ele, 16,52% para Otelo
de Carvalho, 14,36 % para Pinheiro de
Azevedo e apenas 7,58 % para o candidato
comunista Octávio Pato.
Poucos dias depois, no discurso de posse
que então pronunciou, o novo presidente fez
afirmações em que se afastava da ideia que a
direita política do regime formava sobre ele.
Para o general as FA tinham restituído «a este
povo o seu país e a este país o seu lugar no
Mundo». A verdade — pensaram muitas centenas de milhar de eleitores de Ramalho Eanes
— é que as FA, sem mandato, e contra expressa vontade das populações metropolitana e
ultramarina, tinham destruído, definitivamente,
a ideia que todos fazíamos de Portugal. O seu
objectivo, em 25 de Abril, não foi o regresso
lusitano ao rectângulo europeu mas a entrega
do Ultramar a Moscou satisfazendo as
expressas exigências do PC. Desse PC do qual o
gen. Ramalho Eanes dizia, anteriormente,
saber «muitas coisas».
Nesse mesmo discurso o novo Presidente da
República afirmou ainda ser «imperioso abrir
caminho para uma sociedade socialista». A
que modelo de sociedade, interrogavam-se os
portugueses, se referia o presidente? Como
até hoje não se conhecem formas duradouras
de socialismo fora das «amplas liberdades» e
das «democracias populares» tudo levava a crer
que eram estas sociedades socialistas de Leste
que povoavam as esperanças presidenciais.
Mas como poderia ser assim, tratando-se de um
candidato eleito com os votos do PSD e do
CDS?
Dois anos depois as perplexidades e interrogações aumentaram quando se verificou que o
primeiro governo de confiança presidencial
incluía quatro ministros declaradamente comunistas. Seria esta, afinal, a base — entendimento com os comunistas — em que assentava «o projecto verdadeiramente nacional» em
torno do qual Ramalho Eanes se propunha
então, como ainda hoje se propõe, «reconciliar o
povo português»? E esses quatro ministros
não seriam, ao fim e ao cabo, uma explicação
cabal dos escassos 7,58 % de votos de Octávio
Pato dois anos antes?
A entrevista dada ao «Washington Post», em
Setembro de 1978, desfez as dúvidas existentes
sobre a verdadeira personalidade do gen.
Ramalho Eanes. Na véspera de eleições
intercalares, o presidente da República, eleito
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como se disse com o apoio do PSD e do CDS,
não duvidou manifestar a sua grande admiração
pelo PC.
«Comparado com outros partidos», afirmou o
general, «o Partido Comunista não tem o
mesmo tipo de problemas que saltam aos olhos
dos militantes e da população. Projecta uma
imagem de capacidade, de coesão e organização que deixa uma boa impressão mesmo
aos observadores externos». E como se este
elogio descabelado não bastasse, o general
acrescentou: «o Partido Comunista já não tenta
impor a sua ideologia mas sim oferecer soluções para problemas. Para resolver esses problemas, por vezes usa as pessoas mais competentes mesmo que não pertençam ao partido».
O que além de serem afirmações menos exactas
eram impróprias de um presidente da República.
O PC, que jamais admitiu tergiversações em
questões de rigorosa observância dos princípios
ideológicos marxistas e nunca, por razões
exclusivas de competência, solicitou colaboração de não-comunistas. Sucede que procurando
desmentir a sua conhecida intolerância e
hermetismo, o PC pede para esse efeito, a
certas personalidades que pretendem ingressar
no partido, que se conservem «independentes»,
embora trabalhando em íntima colaboração com
o partido e segundo as suas estritas instruções.
Foi o que sucedeu a Santiago Carrillo que,
em Novembro de 1936 foi eleito membro da
Junta de Defesa de Madrid, como secretário-geral das Juventudes Socialistas Unificadas,
quando na verdade era militante do PCE, e com
o gen. Svoboda que, como este reconheceu em
1969, tendo solicitado a entrada para o KSC em
1945 se manteve como independente, a pedido
de Gottwald, para melhor servir o partido
procedendo à organização do exército
tchecoeslovaco sem as suspeitas e limitações
provenientes de uma etiqueta partidária de
extrema esquerda.
O país, talvez porque os meios de comunicação tivessem minimizado — não se sabe
porquê — a importância da entrevista dada pelo
PR ao «Washington Post», não se emocionou
com as afirmações presidenciais, mas houve
quem se voltasse a interrogar sobre as
verdadeiras convicções políticas do general.
Uns, para concluir que Ramalho Eanes deveria
encontrar-se nas mesmas condições de Carrillo e
Svoboda, outros afirmando que dentro do
exemplo tchecoeslovaco, o presidente Eanes se
identificava com Benes, que até às vésperas do
primeiro golpe de Praga, em 1948, manteve
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em Stalin uma confiança sem limites, outros
ainda, pondo em paralelo a entrevista do
«Washington Post» e acontecimentos ocorridos
meses atrás em Itália, deixaram entender que
Ramalho Eanes estava sendo objecto de chantagem por parte do PC.
Giovanni Leone, controverso presidente da
República italiana, vira-se envolvido ao longo
do seu mandato por insinuações menos dignificantes quanto à sua vida privada, e acusações
— ao que parece infundadas — correlacionadas
com o escândalo Lockhead. O PCI, embora
tivesse em mão um pesado «dossier» sobre
fraudes fiscais do presidente, mostrou-se nessas
ocasiões um adversário moderado.
Mas na Primavera de 1978 os comunistas
fizeram a Leone um pedido que este recusou.
Não interessa muito a natureza da sua pretenção. Certo é que munido dos seus «dossiers» o
PCI transformou o seu pedido numa exigência.
Giovanni Leone teve o mérito de manter a sua
recusa mas foi forçado, para evitar a publicação
de documentos altamente comprometedores, a
abandonar o Quirinal numa questão de poucas
horas.
Os italianos, com o seu habitual exagero,
afirmaram que a demissão foi imposta pelo PC a
Giovanni Leone em sete horas. Mas essa
afirmação não parece ser exacta. Os comunistas
têm uma qualidade que ninguém lhes contesta
— a generosidade. Na verdade deram ao
presidente vinte e quatro horas para se demitir e
abandonar o palácio.
Em que medida estas histórias, sobretudo as
de Svoboda e a de Giovanni Leone, podem
servir para esclarecer a evolução política de
Eanes? A do presidente da República italiana
talvez não muito; pelo menos não parece. Mas a
do general Svoboda oferece um quadro de
situações que a cada momento suscita admiração pelas coincidências verificadas. «Membro
fiel e bem disciplinado do Partido», disse Svoboda, «quando Fevereiro de 1948 chegou, eu
estava em posição muito melhor para servir o
Partido e o Estado do que se estivesse à frente
de um batalhão ou de uma brigada. Levei
comigo — para apoiar o PC — todo o jovem
exército tchecoeslovaco».
Dizia Buffon que para ter ideias válidas é necessário considerar os factos. Metade da vida
política de Ramalho Eanes fica sem explicação
possível se não se partir do princípio que o
candidato à presidência da República, apoiado
pelo PSD e CDS, já em 1976 era um comunista,
não inscrito como militante, mas que trabalhava
«fiel e disciplinadamente» para o PC.

As «coisas» — embora não aquelas a que
Eanes se referiu no Palácio da Bolsa, no Porto,
— tornaram-se claras em 1980. O PR, para
assegurar a sua reeleição, mudou de apoios.
Voltou as costas ao PSD e CDS e procurou os
do PC e sectores marxistas do PS ainda que
reafirmando — muito no estilo comunista — a
sua identificação com certos objectivos da AD.
Eleito na primeira volta com confortável
maioria, Ramalho Eanes não desmentiu, nos
três últimos anos da sua presidência a fidelidade
devida ao partido a que presumivelmente
pertence.
Foi comedido nos seus discursos embora sem
esconder o seu alinhamento partidário e,
recentemente, nos EU, absteve-se de fazer o
elogio descabelado do PC. Limitou-se a afirmar,
contra a verdade evidente, que o PC, em
Portugal é uma ameaça controlada, e a defender
a necessidade de melhor entendimento do país
com os governos comunistas de Luanda e de
Lourenço Marques contra a UNITA e RNM. Ao
jornal espanhol «La Vanguardia» apenas fez,
em termos hábeis, a condenação do «social
patriotismo» para que certos sectores de
esquerda portuguesa pareciam disposto a
inclinar-se.

As hesitações, omissões e afirmações do PR
no decurso da crise política posterior às eleições
municipais enquadram-se, sem esforço, na
correcta actuação «democrática» de um
membro do PC que, por fins de utilidade partidária, não tem cartão de militante do partido.
A posição de Pinto Balsemão e Freitas do
Amaral foi diferente da do presidente da República. Ramalho Eanes agarrou-se a Belém,
patenteando codícia por uma reeleição impossível P); O primeiro-ministro e o vice-primeiroministro, ao invés, sem justificação moral e
constitucional para o seu afastamento, pediram
a demissão das suas funções, invocando
pretextos pueris e claramente menos verdadeiros.
Hoje não estão em causa nem as razões invocadas nem as consequências da demissão dos
presidentes do PSD e CDS. Ninguém duvida
que Pinto Balsemão, contra o que afir-

(1) Face ao actual Art.° 126.° da Constituição a reeleição de Eanes em
1985, não é possível. Mas deve ter-se em conta, segundo Cunhal afirmou
a Oriana Fallaci que as leis em processos revolucionários fazem-se, não
se respeitam.

mou, nunca se sentiu minimamente vocacionado
pelo dever de reorganizar o seu partido (o que,
aliás, nem tentou) e que Freitas do Amaral também
se não encontrou face a invencíveis escrúpulos
de consciência (que é duvidoso pudesse sentir)
de forma a ver-se forçado a recolher à vida
universitária. Mas para compreensão da
fragilidade dos fundamentos da democracia
portuguesa importa determinar as verdadeiras
causas destas decisões que provocaram um
verdadeiro golpe de Estado no nosso país.
As eleições municipais dos fins de 1982, em
que a AD recolheu 42 % dos votos e o PS 31 %,
geraram um período de efervescência política
que provocou pressões junto do PR, para que
exonerasse o governo, dissolvesse o Parlamento
e marcasse eleições legislativas.
Mas estas pretensões do PC/PS, sem dúvida
encaradas com agrado pelo PR, só poderiam ser
satisfeitas por Belém desde que se apoiassem
numa base constitucional, por pequena que
fosse. Pinto Balsemão e Freitas do Amaral
apressaram-se a fornecer ao presidente da
República os fundamentos que lhe faltavam.
Porquê? Que forças misteriosas os obrigaram a
proceder assim?
Decorrido um ano é legítimo que o país
queira conhecer os motivos determinantes da
insólita colaboração dos líderes do PSD e CDS
na satisfação das exigências do PC. «Quando o
dedo mostra a lua», diz um provérbio budista,
«o imbecil olha para o dedo» e todos nós
portugueses, imbecilizados pela democracia de
Abril, concentramos a nossa atenção no que era
secundário (os gordos dedos de Balsemão e de
Freitas
do
Amaral)
esquecendo
o
fundamental— a destruição da AD oferecida
pêlos dois, numa bandeja de indignidade, ao PC
e ao PR.
A demissão do primeiro-ministro e vice-primeiro-ministro tem, necessariamente, uma explicação que ainda não foi dada. Teria sido por
auto-reconhecimento de falta de capacidade para
solução dos problemas económicos e
financeiros do país? Ter-se-ia dado o caso que
um e outro tivessem estado a governar à direita
com o coração à esquerda? Ou seria que tanto
Pinto Balsemão como Freitas do Amaral foram
vítimas de uma pressão chantagista de forças
políticas adversas, tipo das que, poucos anos
antes, tinham obrigado o presidente Giovanni
Leone a abandonar o Quirinal?
Como nenhum dos demissionários se reclamou jamais de competência económica e financeira, a primeira explicação não convence.
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Nenhum deles, com efeito, pretendia ter conhecimentos especializados fosse do que fosse.
Eram simples políticos, sem grandes méritos,
que aderiram ao 25 de Abril para por um lado
justificarem as posições anti-nacionais que haviam assumido na questão ultramarina, e por
outro para concretizarem as suas ambições de
poder.
Ninguém acredita que Pinto Balsemão e
Freitas do Amaral pudessem, face ao que está a
acontecer em França, na Grécia e na vizinha
Espanha, ter conjugado esforços para entregar o
poder, que tanto tinham ambicionado, a um
governo PS/PC ou, em alternativa, a um
«bloco central» que fosse degrau para uma
frente popular. «Os portugueses», dizia Carlos
V, «parecem loucos e, efectivamente são loucos»; mas a esse ponto não.
Fica de pé a terceira hipótese: o primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro foram vítimas, por parte de uma organização política
adversa, de «pressões» de carácter pessoal e foi
em obediência a essas pressões que se demitiram dos seus cargos. Uma explicação que parece extraída do recente livro «Le Montage»,
de Vladimir Volkoff ( l ) mas que se enquadra
nos conhecidos métodos e práticas dos partidos comunistas. Para alguma coisa a KGB tem
700 000 agentes espalhados por todo o Mundo
e o PCP, em 1974, mostrou tanto interesse nos
ficheiros da PIDE.
A ser assim, e tudo leva a crer que é, face
aos resultados obtidos pela AD nas eleições
para as autarquias locais — melhores para
esta, para o PSD e CDS do que a esquerda esperava — o PC sacou da gaveta os «dossiers»
de Pinto Balsemão e de Freitas do Amaral e
exigiu a demissão imediata dos dois. Ambos
sabiam, naturalmente, que esta demissão provocaria a liquidação da AD, obrigaria à dissolução do Parlamento e lançava o país numa
crise de imprevisíveis consequências. Mas nem
um nem outro estava, ao que parece, em condições de se recusar às exigências do PC.
E certo que o beneficiário aparente desta
crise é o PS e não o PC, o que em parte invalidaria esta explicação se o PC não se apresentasse já, com evidente arrogância, como alternativa do governo fraco e incapaz do PS/PSD.
Aliás, como diz Bukowsky, a natureza intrínseca
do socialismo leva-o a desaguar no comunismo. O PC seguro, como está, do apoio do
PR entendeu poder esperar.
(1) Edição «Julliard / L'Age de L’Homme», Paris.
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Lenin era de opinião que o «terror é um instrumento de governo». Mas a KGB mais evoluída e com melhor conhecimento das pessoas,
teria acrescentado: «mas não tão eficaz como as
pressões pessoais aplicadas no momento
oportuno aos homens indicados».
Na última quinzena de Dezembro do ano
passado, depois de apurados os resultados nas
eleições autárquicas, o PC considerou ter chegado o momento oportuno para, contra a vontade do eleitorado expressa nas urnas em Outubro de 1980, demitir o governo — «AD Rua».
Os homens escolhidos para serem os artífices
da «revolução pacífica» ocupavam, naturalmente, os mais altos postos do governo AD:
Pinto Balsemão e Freitas do Amaral. Ambos,
por certo, com anafados «dossiers» no PC. De
outra maneira ficariam sem explicação as prontas
demissões dos dois e todo o mais que, depois,
se passou no CDS e no PSD.
Pode ser que haja explicação mais honrosa
para o afastamento voluntário e quase simultâneo dos dois chefes da AD. Ninguém,
porém, a descortina, por muito que se esforce
por a encontrar. O que deixa ao país uma
aborrecida pedra no sapato: em que diabo de
coisas escuras se terão ou não metido no passado estes dois odres de vaidades e incapacidades, para que o PC os faça cantar e
dançar a seu gosto?

Eleição
Presidencial
em 1985
IN os princípios do Outono a eleição presidencial, que se deverá realizar dentro de dois anos,
foi objecto de um comentário inoportuno. Tudo
indica ser cedo demais para a apresentação de
candidaturas e tudo aconselhava o secretário do
PSD a não sair das suas competências para
manifestar uma deslocada confiança na vitória
do candidato socialista.
Todas as repúblicas, mesmo as mais desprovidas de valores humanos, possuem um naipe
de personalidades presidenciáveis em função de
determinado clima político e face a certos

problemas dominantes da vida da nação. As
qualidades e os conhecimentos exigíveis a um
Chefe de Estado dependem das circunstâncias
em que o país se encontra.
Serviços prestados a uma determinada facção,
carisma e o raro talento de dizer banalidades
adequadas a todas as situações, podem ser as
qualidades indicadas para entre nós, em épocas
tranquilas, levar a Belém quem quer que seja.
Mário Soares, sem o caloroso apoio que deu
ao terrorismo pró-soviético do PAIGC, MPLA
e Frelimo nos anos sessenta e setenta,
esclarecida a questão da bandeira nacional que
teria sido ou não pisada em Londres, apresentadas as convenientes desculpas pela indignidade dos abraços de Lusaka e cumplicidades na
entrega do Ultramar a movimentos terroristas de
obediência soviética, poderia talvez ser um
candidato, com possibilidades de sucesso, mau
grado tudo o mais que há de condenável no seu
passado e do que está evidentemente errado na
sua ideologia socialista.
Mas os tempos difíceis que atravessamos e os
anos trágicos que nos aguardam, não permitem
que se veja no seu amor pelas coisas boas da
vida, na sua tendência para subscrever arranjos
susceptíveis
de
remediar
o
presente
comprometendo o futuro, e numa vaidade que o
impede de reconhecer frontalmente os erros
cometidos, as qualidades mais indicadas para
ajudar o país a resolver os graves problemas
que, por força da desonestidade e incompetência
do regime, deveremos necessariamente continuar
a enfrentar em 1985.
Os partidos têm, todavia, outros candidatos à
presidência da república: Freitas do Amaral,
Mota Amaral, Soares Carneiro, Salgado Ze-nha
e Mota Pinto. Mas é difícil sustentar que
qualquer deles, nos dias sombrios que nos esperam, possa por razões de competência ou de
perfil, estar à altura das exigências do lugar.
Freitas do Amaral tem sérias explicações a
dar ao país antes de se candidatar ao lugar a
que a sua vaidade tanto o leva a aspirar.
O «volte face» que se apressou a fazer entre
24 e 25 de Abril de 1974 trouxe à memória de
muita gente um quase esquecido episódio da
história de Roma. Nos começos do ano 49 antes
de Cristo, no início de uma longa caminhada
que o conduziu aos campos de batalha de
Farsália, César informou as suas legiões de que,
para defender os superiores interesses da pátria,
se propunha marchar sobre Roma. Os perigos
eram muitos e, disse ele, os recursos tão poucos
que nem dinheiro havia para lhes

pagar o soldo. Mas ninguém seria obrigado a
combater Pompeu; quem quisesse ir-se embora
podia fazê-lo. Os soldados responderam
entregando as suas economias na caixa das
legiões e jurando seguir o seu general para onde
quer que ele os conduzisse. Só houve uma excepção — a de Titus Labienus que César considerava como o mais dedicado de todos os seus
oficiais.
A demissão de Freitas do Amaral dos lugares
no CDS, com que no início do ano destruiu a
AD, bem pode ser que seja ainda mais difícil de
explicar do que a deserção de Titus Labienus.
Com ou sem chantagem uma coisa parece estar
fora de questão: o seu desacordo com os
acontecimentos ocorridos no seio da coligação e
a sua pouca convicção nas possibilidades que a
fórmula governativa apresentada poderia dar à
resolução dos problemas nacionais, nada teve a
ver com a sua decisão.
Por outro lado, face às perspectivas da economia portuguesa em 1985, os quase dez anos
de constante intervenção de Freitas do Amaral
na vida política portuguesa não são muito
promissores. O antigo presidente do CDS não
patenteou
nem
conhecimentos,
nem
compreensão das pessoas, nem força de carácter que o indiquem como candidato de possível sucesso a Belém.
Mota Amaral, Salgado Zenha e Mota Pinto só
num regime muito pobre de valores podem ser
considerados como eventuais candidatos à
presidência. Por certo terão competências e
capacidades que se não ignoram nem minimizam; apenas se reconhece que umas e outras se
situam em áreas diferentes do exercício das
funções presidenciais. Poderia dizer-se, talvez,
que o exemplo do gen. Eanes não constitui rigoroso precedente no que respeita a essas exigências; a verdade, porém, é que as condições
em que este foi eleito em 1976 e 1980 não são
semelhantes àquelas em que hoje nos encontramos e menos serão, ainda, daquelas em
que Portugal se virá a encontrar em 1985.
O gen. Soares Carneiro, se tivesse ambições
políticas poderia, a partir de 1980, ter aberto
caminho para a sua candidatura em 1985. A sua
derrota, frente a Eanes, nada teve de definitivo
para o seu futuro político. Era pouco menos de
um desconhecido para o país quando a coligação
governamental o catapultou para um dos
primeiros planos da vida nacional. Depois de
um início de campanha pouco feliz revelou ter o
que, aliás, quem o conhecia nunca lhe negou —
inteligência. Mas a sua falta de traquejo político
permitiu que alguns dos seus
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mais próximos colaboradores o levassem a
assumir posições pouco oportunas que pareciam
criadas, propositadamente, para o desacreditar.
Como na altura foi afirmado dir-se-ia que o
gen. Soares Carneiro foi vencido, mais por
sabotagem feita a nível de certos dirigentes da
AD, do que por mérito do seu adversário.
Os políticos do regime parecem considerar a
Presidência da República como coutada privativa dos quatro partidos com assento na
Assembleia da República. Nada, todavia, nas
realidades políticas nacionais, pode ser entendido nesse sentido.
Na área exterior à democracia a caminho do
socialismo as personalidades presidenciais não
são muitas, também. Mas são, sem dúvida, de
superior envergadura intelectual e, sobretudo,
não têm o ar de terem sido «cozinhadas» para
satisfação de interesses menos confessáveis,
que caracteriza — com ou sem razão — os
candidatos dos partidos.
António Champalimaud, Silvino Silvério
Marques, Kaulza de Arriaga e Franco Nogueira
são vultos conhecidos, com provas prestadas na
economia, na administração e na diplomacia.
Falta-lhes, é certo, a habituação da pequena
política. Mas, para o país — que nas eleições
presidenciais não se conduz por razões que são
dominantes nas eleições legislativas — esta
carência é antes razão de preferência para o
eleitorado.
Sob o ponto de vista dos conhecimentos industriais, comerciais e financeiros dir-se-ia que
António Champalimaud tem mais envergadura
de primeiro-ministro — o que é um elogio —
do que de Presidente da República. Seja como
for a sua presença, em Belém, por si só, seria
uma garantia para o país e para o estrangeiro
que nenhum outro candidato poderia representar. É um homem de rara inteligência, negociador arguto e muito hábil, empreendedor e
com um subtil sentido das realidades e das
oportunidades, que se imporia, sem esforço aos
políticos como moderador e orientador, nas
questões económicas e financeiras.
O gen. Kaulza de Arriaga tem atrás de si um
passado de esforçado lutador. Dirige um partido
político de direita — único entre nós — que,
todavia, por razões de ordem vária, tem ainda
restrita audiência nas massas populares.
O gen. Silvino Silvério Marques, muito respeitado nas forças armadas, de grandes virtudes
cívicas e invulgares qualidades intelectuais,
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deixou em Cabo Verde e em Angola nome de
governante justo e ponderado.
Franco Nogueira, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar, é um político brilhante, de invulgar habilidade negociadora e
de grande competência profissional. O seu
nome e o de António Champalimaud são os
únicos possíveis candidatos à presidência da
República, em 1985, que têm indiscutível renome internacional.
Pompidou era de opinião que um político
nunca deve tomar a decisão de se candidatar
à presidência da república antes do tempo
indicado para o fazer. «Mas se a tomar»
aconselhou, «pelo menos que a não diga a
ninguém».
Conta-se, a propósito, que Mitterrand teria
aconselhado Mário Soares, tempos atrás, no
decurso da conferência socialista de Atenas, a
forçar os acontecimentos. O nosso primeiro-ministro, prudentemente, não se mostrou muito de
acordo. E que, nestas coisas, teria : ele dito ao
presidente francês «la mére e mére e ha ir e
voltaire» (1). Se, com efeito, se candidatasse à
presidência da república e viesse a ser vencido —
como sucederia se o país real fosse colocado
perante a verdade das responsabilidades de
Soares no processo de destruição nacional — o
actual secretário-geral do PS por certo teria posto
um definitivo ponto final na sua lamentável
carreira política.
O que não era bom para ele — as casas de
Paris, Nafarros, Tomar e do Algarve custam
um dinheirão a manter — nem para o país.
Com todos os seus defeitos Soares, na tragédia
nacional de que foi artífice entusiasta, sem o seu
ignominioso passado ultramarino seria um
político, nem melhor nem pior do que os
outros mas que, às vezes — sentindo-a ou não
— diz aos comunistas uma necessária palavra de
advertência.
A realidade, dizia Hegel, é essencialmente
histórica e desenvolve-se no tempo. Nada o
provaria melhor do que a possível confrontação, nas presidenciais de 1985, de Mário Soares
como candidato partidário e António
Champalimaud como candidato nacional.
V. S.

(1) Com efeito teria sido em conversa com o presidente da república francesa e não com o seu colega Papandreou, como «A Tarde»
em primeira mão e muito oportunamente noticiou, que Mário Soares
teria pronunciado essas palavras históricas.
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Reservas monetárias
* O nosso país, nó começo do
corrente mês de Dezembro, contraiu
um novo empréstimo de $ 350
milhões. O empréstimo foi-nos
concedido por um consórcio de
dezasseis bancos estrangeiros. Na
altura o ministro das Finanças
afirmou que a assinatura do contrato
deste novo empréstimo era prova de
restauração da credibilidade externa
do país e expressão de apoio ao sério
esforço de estabilização financeira
em que o governo se tem
empenhado. É evidente que as razões
desse empréstimo não são nem a
«restauração»
da
credibilidade
externa de Portugal nem um
hipotético apoio à nossa política
financeira — são, pura e simplesmente, uma manifestação de confiança na existência de uns restos da
«pesada herança» que permita, ainda,
o pagamento desta nova dívida.

A proposta de lei orçamental para o ano que vem presume
receitas no montante de 625,8 milhões de contos e despesas de
798,4 milhões de contos. O déficit previsto é assim de 172,6
milhões de contos.
Mas a este déficit acresce ainda a soma relativa às amortizações da dívida: 98,8 milhões de contos. O déficit total do orçamento para 1984 é, assim, elevado para 271,4 milhões de contos
(mais 200 milhões de contos do que no Orçamento para 1983).
Em consequência dos juros e das amortizações dos empréstimos as despesas previstas para o ministério das Finanças e do
Plano, para 1984, estão calculadas em 469,5 milhões de contos
(123 milhões de contos mais do que para 1983). À distância os
ministérios com maiores despesas previstas são o da Educação,
com 95,1 milhões de contos, o da Saúde com 80,4 milhões de
contos, o da Administração Interna, com 76,3 milhões de
contos, o da Defesa Nacional com 68,7 milhões de contos e do
Trabalho com 60,9 milhões de contos.
O financiamento do déficit de 271,4 milhões de contos está
previsto através da emissão de obrigações do Tesouro e certificados de aforro no montante de 37,4 milhões de contos, empréstimos externos de 98 milhões de contos e pelo recurso ao
sistema bancário até 136 milhões de contos.
Trata-se, naturalmente, das receitas e despesas previstas. Não
é demais admitir que na previsão de umas e outras se tenha
verificado um certo optimismo e que ao final nas Contas
relativas a 1984 se venha a verificar um déficit superior a 300
milhões de contos.

Dizia o filósofo holandês Bolland que tudo se transforma no seu
contrário. Dir-se-ia que ele tinha em mente, ao fazer esta
afirmação, o que eram as finanças do Estado Novo e o que são as
finanças da «democracia a caminho do socialismo». Para 1974
as previsões orçamentais nas receitas foram de 53,06 milhões de
contos e as despesas de 53,05 milhões de contos. Nas Contas
anuais apurava-se, sempre, um saldo positivo muito superior ao
previsto.
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* O nosso país deve fechar o ano
que se encontra prestes a findar
com uma dívida externa de 14 600
milhos de dólares (um pouco menos
de 2000 milhões de contos ao
câmbio de $ 1/130$00). Só no ano
corrente, de harmonia com as
estatísticas da OCDE, Portugal contraiu nos mercados internacionais
empréstimos de cerca de $ 2000
milhões ($ 1500 milhões em 1982);
$ 1700 em 1981; $ 730 milhões em
1980). Face a este crescente
endividamento o banco de Portugal
informou que o País já obteve este
ano a totalidade dos financiamentos
externos de que necessitava e que,
pelo menos até Janeiro de 1984, não
deve ser necessário vender mais ouro
da «pesada herança». De harmonia
com a mesma fonte as vendas
realizadas
este
ano,
foram
resultantes de dois empréstimos
«swap» um efectuado em Março (de
$ 400 milhões) e outro em Junho ($
300
milhões).
Verificado
o
vencimento, como os empréstimos
não pudessem ser pagos procedeuse à venda do ouro dado em
garantia. Neste ano foi contraído,
ainda, um terceiro empréstimo (em
Agosto) de $ 300 milhões mas com
uma cláusula que prevê a sua
renovação automática para Janeiro
que já se verificou. O ouro que o
banco de Portugal prevê que venha
a ser vendido em Janeiro destina-se, precisamente, a saldar este empréstimo, face ao descalabro da nossa
economia nenhum dos empréstimos
que nos foram concedidos poderá
ser pago de outro modo.

* O déficit previsto para a balança
de transacções correntes em 1983 é
de $ 2000 milhões de harmonia com
a Carta de Intenções dirigida pelo
governo ao FMI. Para a sua
cobertura o FMI emprestou ao
nosso país $ 380 milhões sendo $ 100
milhões de empréstimos «stand by»
negociado no Verão passado e $
280 milhões relativos a um crédito
solicitado em 1982 ao abrigo do
«Compensatory Facility». Por outro
lado a Assembleia da República
autorizou o governo a contrair novos
empréstimos externos até
ao
montante de $ 650 milhões dos
quais $ 300 milhões foram obtidos
há meses, tendo o nosso país
recentemente negociado com um
grupo de bancos estrangeiros um
novo empréstimo de $ 350 milhões.
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Situação bancária
Internacional
O homem da rua encara com indiferença as dificuldades dos
grandes Bancos face ao excessivo endividamento internacional
dos países da Iberoamérica e do Leste europeu. Em seu entender
são problemas que lhe não dizem respeito e cujas consequências
gravosas só os Bancos credores terão de suportar.
A verdade, todavia, é diferente. Os países sul-americanos,
incluindo o México nesta expressão, devem mais de 250 000
milhões de dólares. Sem dúvida têm recursos materiais suficientes para num prazo razoável efectuar o seu integral pagamento. Mas não é natural que o façam. Os dias prósperos, dizem
os norte-americanos, são aqueles em que se contraem dívidas; a
crise só vem quando surge a obrigação de as pagar. Ora a
verdade é que nenhum país aceito de bom grado suportar o
sacrifício do pagamento de dívidas que outra geração contraiu.
Portugal vai a ter, a esse respeito, uma muito dolorosa
experiência.
Os países de Leste devem à Banca internacional aproximadamente 120 000 milhões de dólares. Mas quanto a eles nem
sequer se levanta o problema de poderem ou não pagar o que
devem dado que, com ou sem recursos, estão firmemente dispostos a não o fazer.
A Rússia, que é a maior devedora do bloco de Leste, consideraria irrisório fornecer ao capitalismo os meios necessários
para melhor se armarem. O dinheiro foi entregue por livre
vontade dos credores e não será pago, por força da não menos
livre vontade dos devedores.
Neste sentido os comunistas estão a defender uma tese que, se
tiver a adesão das nações da Iberoamérica, poderá mergulhar o
Ocidente num apocalipse financeiro. Para essas nações a solução
dos seus problemas estaria em fazer saber às nações credoras que
as dívidas internacionais, geradas por uma «injusta exploração da
balança de trocas», não serão pagas. Pura e simplesmente não
serão pagas. Tudo se passaria, assim, como se estas dívidas
fossem declaradas extintas por decisão unilateral dos países
devedores e por esse motivo deixassem de existir.
Se assim acontecesse a situação da maior parte dos grandes
Bancos Ocidentais seria dramática e as consequências da crise
em que se encontrariam levariam à ruína a economia do Mundo
livre.
Compreende-se, deste modo, os fins do apoio dado pelo bloco
de Leste os países ibero-americanos face às suas dificuldades
financeiras. Por um lado a questão assumia em seu benefício um
carácter ideológico, por outro libertava a Rússia e os seus
satélites da obrigação das suas próprias dívidas para com os
países capitalistas.
«Para destruir o regime burguês», dizia Lenin, «basta aniquilar a
sua moeda». Face a uma crise de grande envergadura, com
consequências não limitadas aos Bancos, às Bolsas e ao
comércio internacional, não eram só as estruturas financeiras que
seriam postas em perigo; eram também as estruturas políticas e
sociais das nações ocidentais que oscilariam.

* P a r a obter um e mp réstimo
«stand by» do FMI de $ 480 milhões (445 milhões de direitos de
saque especiais) pelo período de 7
de Outubro findo a 28 de Fevereiro
de 1985, o nosso país vai assumir os
seguintes compromissos com o
FMI: • No sector público o crescimento salarial deverá manter-se
abaixo do nível dos preços; • os
preços subirão acima dos custos a
fim de viabilizar as empresas em
condições de possível recuperação;
• manutenção da desvalorização do
escudo à cadência de l % mensal;
• substituição do imposto de transacções pelo imposto sobre o valor
acrescentado; • limitação da dívida
externa a um máximo de $ 15 000
milhões.

* Déficit para 1984: 271 milhões de
contos que deverá ser financiado
por empréstimos externos (98
milhões de contos) e Banco de Portugal (136 milhões de contos). Os
restantes 37,4 milhões de contos
vão ser obtidos através da emissão
de obrigações do Tesouro. Encargos
com a dívida pública para 1984: 320
milhões de contos. Por memória:
total da dívida pública efectiva
(externa e interna) em 31 de
Dezembro de 1972: 58 milhões de
contos.

* Na primeira metade deste ano
doze mil comerciantes e industriais
de pequenas e média dimensão fecharam as suas portas. Em Espanha,
de 1976 para cá cessaram a sua
actividade 47 000 sociedades e 200
000 comerciantes e industriais
individuais. As razões desta expressão devem procurar-se na baixa
constante dos lucros das empresas e
redução dos investimentos, consequência natural da pressão da
«democracia a caminho do socialismo», de cá e de lá da fronteira,
contra a economia de mercado. Tanto
num como noutro dos países
ibéricos o fenómeno das falências e
encerramento de actividades vem
acompanhado de uma generalizada
alta dos salários, impostos e juros
bancários, que limita as possibilidades de inversão e que constitui, afinal, a sua explicação.
* A constante desvalorização do
escudo e o crescente endividamen-

Produção
de energia nuclear
No Plano Energético Nacional (versão 1982) encara-se como
necessária a instalação de centrais nucleares no nosso país. Não
só porque a energia nuclear é economicamente competitiva com
a produção de electricidade, porque é um factor de diversificação
das nossas fontes energéticas, e ainda porque utiliza o urânio que é
um dos poucos recursos energéticos nacionais.
Até agora tem sido notória, contudo, a hesitação dos sucessivos governos perante qualquer decisão definitiva sobre o
assunto. Em parte por força das divergências que há, a esse
respeito, dentro dos partidos e depois pela facilidade com a qual
o problema se presta a ser explorado por forças empenhadas na
agitação popular.
Efectivamente a instalação de centrais nucleares provoca
graves dificuldades emocionais no que respeita à escolha dos
locais da sua implantação. Uma tenaz propaganda «melancia»
(verde por fora e vermelha por dentro) tem levado as pessoas,
mesmo as que têm alguns conhecimentos da questão, a supor
que os riscos provocados pela instalação de centrais nucleares
são gravíssimos para as populações das regiões escolhidas.
Essa ideia, apoiada calorosamente por correntes políticas
afectas a Moscou, não tem bases em que assente ('). É certo que
a implantação de centrais nucleares levanta o problema do
depósito final dos resíduos de alta radioactividade. Parece legítimo esperar, porém, que o problema não será de mais difícil
solução, para nós, do que foi para os muitos outros países que
utilizam a energia nuclear.
Seja como for há que considerar como certo que, mais cedo ou
mais tarde, o nosso país terá de recorrer à energia nuclear para
satisfazer as suas necessidades energéticas. Deve dizer-se,
mesmo, que é de lamentar que uma decisão nesse sentido não
tivesse ainda sido tomada. A instalação de uma central nuclear é
muito demorada. O Plano Energético Nacional não prevê que
seja possível ter em serviço um primeiro grupo produtor de
energia nuclear antes de 1995. E mesmo assim é de supor que
essa previsão se venha a revelar muito optimista.
Ora o problema energético nacional não permite, sem grave
risco, soluções a tão longo prazo. O consumo de energia eléctrica aumenta no nosso país mais ou menos 10 % por ano. Isto
quer dizer que, até 1995, data da possível entrada em serviço do
primeiro grupo nuclear, a produção de electricidade terá de ser
aumentada para mais do dobro do que é hoje. E não é de crer que
esse objectivo possa ser realizado apenas com as centrais a
carvão cuja instalação está prevista até 1990 em Sines, e com a
central que se prevê vir a ser instalada para utilizar as lenhites de
Rio Maior.
A quantidade de urânio de que dispomos está longe de ser
grande. Nas condições técnicas actuais não permite fazer funcionar dois reactores durante mais de 25 anos. Porém os novos
reactores regeneradores deverão entrar em produção comercial
antes de resolvidos os problemas de localização e
(1) No entanto, por razões óbvias, a URSS está a proceder à instalação de centrais nucleares à
média de seis por ano.
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to ao estrangeiro são fonte das mais
sérias preocupações para o governo
e para o Banco de Portugal. Primeiro
porque os impostos são recebidos em
escudos e as dívidas externas tem de
ser pagas em divisas; depois porque
a desvalorização da moeda é sempre
prejudicial aos países devedores,
grandes importadores de alimentos,
matérias-primas e combustíveis, e
dependentes de investimentos do
estrangeiro para suprir o seu atraso
industrial. Não é possível, porém,
face ao elevado déficit das Contas
Gerais do Estado e do sector público
da economia portuguesa que a
política monetária do governo
procure não já corrigir a constante
desvalorização do escudo mas sequer
sustar a cadência da sua verificação.
Nos meios financeiros admite-se que
no ano que vem o câmbio do dólar
se eleve a mais de 150$00 (em
meados de Abril de 1974 era de
25$00).

ESTADOS UNIDOS
* Porque é que os juros sobem nos
Estados Unidos? Porque neste país a
procura de dinheiro se intensifica
para financiamento do déficit do
governo e este procura os recursos
de que necessita recorrendo ao
mercado de preferência a criar impostos extraordinários ou pôr as
máquinas da sua Casa da Moeda a
funcionar.

Mercadorias
ENERGIA
TERMOELÉCTRICA
* O Plano Energético Nacional
prevê a construção de uma central
termoeléctrica em Sines (de 1200
MW), que deverá entrar ao serviço
em 1990, e uma central queimando
lenhites de Rio Maior, com um
grupo de 250 MW que poderá
entrar ao serviço depois de
concluída a central de Sines.

CONSTRUÇÃO NAVAL
* A URSS celebrou um contrato
com os Estaleiros Navais de Viana
do Castelo para a construção de
navios de pesca do alto e navios de
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financiamento da nossa primeira central. E com esses reactores o
urânio de que dispomos poderá durar 100 anos.
O Plano Energético Nacional é de opinião que se o nosso
programa nuclear arrancar no ano de 1995 e no ano de 2010
entrar em serviço uma segunda central, a potência instalada pode
elevar-se a 3500 MW/5000 MW.

Agricultura.
Uma nova reforma agrária
Em números redondos o nosso país tem um milhão e meio de
agricultores e trabalhadores rurais, que cultivam à volta de dois
milhões a dois milhões e meio de hectares, para alimentar dez
milhões de consumidores. Não é possível estabelecer médias
dada a diversidade da terra nas diferentes regiões do país; está
fora de questão, porém, que por toda a parte há gente a mais —
como produtores e consumidores — e terra a menos.
Aumentar a produção agrícola é um problema que envolve
muitas questões. As que são próprias da agricultura de todos os
países desenvolvidos e as que são específicas dos países em vias
de desenvolvimento.
Sem dúvida, Portugal é um país de estrutura económica ainda
atrasada. A percentagem da população activa empregada na
agricultura é de 30 % e a parte do produto nacional bruto que
resulta das actividades agrícolas é apenas de 15 %. Por outras
palavras, uma terça parte do país vive num nível económico
sensivelmente inferior em cinquenta por cento ao da média dos
restantes portugueses.
Estabelecer uma relativa paridade entre os rendimentos médios da agricultura, da indústria e dos serviços ou, pelo menos,
procurar uma redução sensível da diferença existente, parece ser,
sob o ponto de vista global dos problemas agrícolas, o primeiro
objectivo a realizar. As coisas, porém, não são assim tão simples.
Na agricultura portuguesa os pontos fortes são poucos — vinhos, cortiças e talvez resinosos. Portugal, como dizia Ezequiel
de Campos, é um país de árvores e não de ervas. A produção
unitária de cereais, mesmo no anterior regime era baixa, e as
nossas frutas e produtos hortícolas que não eram dos melhores,
são hoje os piores da Europa ainda que tenhamos condições para
uma produção de alta qualidade.
Mas a agricultura é uma actividade extremamente exigente em
matéria de investimentos. A relação entre os capitais investidos e
o valor acrescido é duas vezes mais elevada na agricultura do
que na indústria em geral. Mesmo a conservação da policultura
em pequenas explorações familiares necessita de apoio financeiro
que, na actual situação, é impossível prestar-lhe.
Num projecto de crescimento económico, dentro do sistema
dos planos de fomento do antigo regime, visando simultaneamente a indústria e a agricultura — que aliás está presentemente
fora da nossa capacidade de realização mesmo depois de
corrigida a Constituição dos seus desvairos marxistas — os
investimentos procurariam sempre as actividades industriais
ignorando, as mais das vezes, as prementes necessidades agrícolas.
Para repor tudo o que nos últimos dez anos se estragou na
agricultura, são necessárias somas que, para a situação actual do
país, se devem considerar impossíveis de obter.

carga. Contratos de construção de
navios devem sempre ser saudados
jubilosamente dada a crise que a
construção naval atravessa. Ponto é
que os contratos não tenham sido
celebrados a preços ruinosos para o
nosso país. A URSS é bem capaz de
pagar uma parte do custo dos barcos
e o governo português, por
intermédio de subsídios não reembolsáveis destinados a manter os
estaleiros em laboração, pagar a diferença.

PRODUTOS FLORESTAIS
* Exportação de produtos florestais
em 1982: madeira l 203000 tons.
no valor de 10 130 000 contos;
cortiça 97 900 tons. no valor de 16
751 000 contos; pasta celulósica
520 000 tons. no valor de 15 078
000 contos; papel 172 200 tons. no
valor de 5 821 000 contos;
resinosos 107 600 tons. no valor de
4 958 000 contos; mobiliário e vime
no valor de 732 000 contos. Total
53 573 000 contos.
Importações de produtos florestais em 1982: madeira 441 000 tons.
no valor de 6 127 000 contos;
cortiça (!) 11 600 tons. no valor de
828 000 contos; pasta celulósica 28
500 tons. no valor de 953800
contos; papel 85100 tons. no valor
de 6 447 000 contos; produtos
resinosos 3000 tons. no valor de
27 300 contos. Total 14476 000
contos.
PETRÓLEO
*A OPEP encontra-se de novo face
à necessidade de baixar os preços
do petróleo. A OPEP que há meia
dúzia de anos controlava 75 % das
exportações mundiais de petróleo a
custo domina hoje 50 %. O poder
que tinha de impor os seus preços e
condições, deixou de existir. Para
manter os seus preços (que
aumentaram 400 % de 1973 para
cá) a OPEP tem de limitar a sua
produção conjunta a 17,5 milhões
de barris por dia. A verdade porém,
é que neste ano a produção foi da
ordem dos 18,8 milhões de barris
mercê do excesso de produção do
Irão, do Irak e da Argélia. Para que
a OPEP não venha a ser obrigada a
uma baixa sensível de preços seria
preciso que em 1984 a produção
conjunta dos países membros não
excedesse 16,5 milhões de barris
diários. O que, por virtude das
desinteligências internas na OPEP,
não parece possível.

A realização de uma reforma agrária é, no nosso país, uma velha
aspiração. Mas como em regra acontece, e não apenas entre nós,
as velhas aspirações estão assentes em princípios que deixaram
de ser válidos.
Os comunistas, naturalmente, nos países onde são partido
único, nunca tiveram intenção de distribuir a terra a quem a
trabalha. Defendem na realidade a criação de unidades colectivas
de produção com muitos milhares de hectares, dominadas pelo
Estado ou, o que vem a ser o mesmo, pelo «partido». A reforma
agrária representa para os marxistas a substituição dos
«latifúndios» privados por «latifúndios» colectivos, de maior
extensão. A eliminação da forma jurídica da propriedade privada
não destrói as estruturas fundamentais da produção capitalista —
coloca-as, apenas, ao serviço da mais fria e desumana exploração
fundiária. O Alentejo tchecoeslovaco formado, na altura do
«Golpe de Praga», pelas regiões sudetas onde a vontade de
Gottwald fazia lei foi, mais tarde, de todas as províncias tchecas
aquela que, com maior calor, aplaudiu Dubcec na defesa do
«socialismo de rosto humano».
A aspiração romântica de repartição da terra pelos trabalhadores assenta no ludíbrio dos camponeses, no roubo dos proprietários e na utilização de uma ideia — em princípio justa —
como arma de opressão. A troco de um falso sentimento de
propriedade, reforçado inicialmente por vantagens salariais
concedidas aos trabalhadores, o comunismo destruiu o equilíbrio
económico existente nas zonas em que se conseguiu implantar,
abrindo, pêlos caminhos da miséria económica, as condições do
seu domínio.
A reforma agrária que deverá ser levada a cabo pêlos partidos
sem raízes no 25 de Abril tem, necessariamente, outros fins.
Visará alargar o número de agricultores, facultando aos rendeiros
e trabalhadores rurais a propriedade das terras em que trabalhem,
através da transferência da propriedade por transacções legais
livremente discutidas entre as partes.
Para esse efeito, o preço da terra, quando vendida aos rendeiros e trabalhadores rurais para fins agrícolas, deverá ser
estabelecido sob fiscalização do Estado, em função das rendas
correntes na região, de forma a tornar a operação aliciante para o
vendedor (recebimento imediato, sem imposições fiscais, de uma
soma que lhe assegure um rendimento superior ao do
arrendamento das terras vendidas) e para o comprador (pagamento em prestações anuais, sem juros, pouco superiores às
rendas que pagava ao proprietário).
Aos vendedores seria dada pelo Estado uma garantia suplementar para o caso da colocação das somas recebidas em
indústrias agro-alimentares locais ou em empresas produtoras de
energia (hidroeléctricas e energia nuclear) e, aos compradores,
facilidades adicionais para adquirirem — dentro de um esquema
mais ou menos idêntico ao fixado pelo anterior regime —
máquinas para a modernização das suas actividades agrícolas.
Para levar a cabo uma reforma agrária desta natureza que ao
mesmo tempo acabaria por ser fonte de um desenvolvimento
industrial orientado pelo Estado, sem colisão com a liberdade do
investimento privado, seria necessário movimentar grandes
somas. O Estado tentou pôr em prática esta reforma com os
empréstimos PAR mas com um condicionalismo que o inviabilizou à partida e não teve por isso quaisquer resultados práticos.
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Ultramar

Salazar,
Marcello Caetano e o
Ultramar
«Les morts que l'on fait saigner dans leur tombe se vengent
toujours.»
PAUL VERLAINE

Não

se pretende, nos necessariamente acanhados limites de um artigo, apresentar e desenvolver a complexa temática da política ultramarina portuguesa — ditada pela História e
acatada quer pelos reis de Portugal, quer pelos
parlamentos e governos da Monarquia e da
República e fielmente seguida por Salazar e
Marcello Caetano — mas apenas apresentar
certos factores que funcionam como parâmetros do respectivo pensamento e como balizas
na actuação.
Essa política, tradicionalmente de vocação
autonômica, foi sempre por coerência com o
espírito humanista e universalista e de acordo
com o sentido realista da história, a que um
pequeno país, como Portugal, está forçosamente sujeito, eminentemente dinâmica e evolutiva, já que era e tinha de ser função do relacionamento humano e não podia ignorar os
demais condicionalismos nacionais e circunstancionalismos internacionais que nos transcendiam. Como o assinalaram Gilberto Freyre,
Diegues Júnior, Viana Moog, Jaime Cortesão e
tantos outros para além do cruzamento étnico,
existe uma herança espiritual de Portugal,
traduzida numa permuta de valores culturais
dentro do espírito cristão de tolerância e fraternidade. Daí resultou a unidade brasileira e os
fundamentos da de Angola e Moçambique,
onde, apesar da guerra civil, essa unidade não
foi posta em causa.
Neste aspecto da tolerância, da fraternidade,
da interpenetração cultural e do intercâmbio
humano, que são a própria essência da civilização e da paz, Portugal deu ao Mundo, onde
centena e meia de milhões de homens falam o
português — a língua, como disse Fernando

Pessoa, é a «nossa Pátria» — um contributo
único. Bastará, para bem se aprender a fidelidade a esse espírito de autonomia, tolerância e
paz e à realidade da sua vocação dinâmica, ter
presentes as vicissitudes de séculos de História e
atentar nas palavras de Salazar, plenas de
significado, ditas à «Life», em 4 de Maio de
1962, já depois de instalada a guerra em Angola.
Nessa entrevista, Salazar expressamente
reconheceu e aceitou que «o facto de um território se proclamar independentemente é um
fenómeno natural nas sociedades humanas e por
isso representa uma hipótese sempre admissível
mas em boa verdade não se lhe pode marcar
prazo.»
A questão, como ele próprio a colocou não
estava, pois na auto-determinação nem na independência mas na fixação prévia de prazos,
até porque a simples admissão destes, mesmo
que não fixados rigidamente, cria um processo
psicológico, que em breve degenera numa psicose colectiva capaz de determinar pressões e
exigências imparáveis, frustrantes para uma
evolução adequada e séria do respectivo processo natural. A marcação de um prazo corresponderia a uma abdicação irresponsável e
incontrolável. Por isso, Salazar designou a política
de «programas-horários» inconcebível e absurda
e salientou bem que aqueles que a propunham se
deveriam «ao menos preocupar, para benefício
dos povos, com o facto de estarem ou não
realizadas as condições de desenvolvimento
demográfico, económico, cultural, técnico e
político sobre que se possa construir um Estado
independente e assentar uma soberania
responsável». Além disso, examinou, expressamente a questão sob o «ângulo de uma
larga autonomia de Angola e Moçambique»,
salientando que «a tendência que se observa na
evolução da comunidade internacional é cada
vez mais no sentido da criação de largos espaços
que podem visar maior ou menor medida de
integração política mas sempre caminham para
um estreitamento de laços políticos de alguma
forma limitativos das respectivas soberanias».
Nesse contexto, e sem, como dizia, ter «a
pretensão de desvendar futuros longínquos»,
afirmou: não ter dúvida em fazer a «afirmação
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de que se nos deixarem trabalhar em paz, o
lugar de Angola e Moçambique no continente
africano, não deixará de progressivamente ganhar relevo nos anos mais próximos».
A clareza, a firmeza, a lucidez e a honestidade
de tais palavras ganharam, à face dos calamitosos resultados das falsas independências a
que assistimos, novo brilho e evidenciam todo o
poder de clarividência, de acerto e de realismo
de quem as proferiu.
A concessão da independência imediata ou a
prazo, sem se terem assegurado previamente os
indispensáveis condicionalismos, implicaria,
necessariamente, como está patente, a cobardia
de uma mera abdicação e a consequente
abertura de um vazio a ser preenchido por ditaduras das oligarquias locais, incapazes, por
sua vez de resistirem às forças imperialistas
mundiais em aberta competição e conflito. Isto
não se falando já nos previsíveis actos de traição
e de entrega ao imperialismo soviético, a cujas
forças seria aberto, como foi, o caminho e
facilitada a acção.
Como, com inegualável brilho e competência,
escreveu o insuspeito Professor Amorim de
Carvalho, falecido quando tanto havia a esperar
do seu talento, «eis o que distingue a
independência pela autodescolonização da independência por uma descolonização ou aparente descolonização outorgada, de um momento
para o outro, para satisfazer, em abstracto, um
compromisso ideológico sem fundamento real: o
direito dos povos pressupondo uma consciência
nacional existindo já no país colonizado. Se esta
consciência nacional não existir, porque não
existe senão uma consciência tribal ou um
conjunto de consciências tribais, trata-se de uma
«independência» abandonada aos conflitos entre
as diferentes etnias, sobre as quais as oligarquias
autóctones, cultivadas, europeizadas, exercem
poderes ditatoriais com todas as consequências
que nós vemos já na África...»
E como não deixou de assinalar, «o inegável
progresso social e cultural, na autodeterminação
da Guiné portuguesa, de Angola e de Moçambique, que se imprimia durante o governo
de Marcello Caetano, levaria, necessariamente
ao resultado seguinte: far-se-ia um pouco mais
tarde o que o general Spínola queria fazer mais
cedo — e que os militares estupidamente
impediram».
A tese de Marcello Caetano, salientava o Prof.
Amorim de Carvalho, «integrava-se no processo
de autodescolonização final da descolonização
portuguesa que exige um equilíbrio multirracial,
fruto da mestiçagem e da destribalização, que irá
justificando uma progressiva autonomia». Sem
esse equilíbrio, a única
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verdadeira autonomia possível é a tribal com
tudo o que ela importa de paralisante e mesmo
regressivo.»
Se o colonialismo impôs duros sacrifícios às
populações africanas e asiáticas, a par dos benefícios que lhes concedia, o certo é que Portugal, pela sua indesmentível adesão ao ideal de
uma política multirracial e plena de convivência,
prestou, sob o ponto de vista da natureza
humana, um alto contributo à ordem moral e
internacional, à civilização e ao interesse do
progresso pacífico dos povos. E como salientava
Salazar, «até porque foi num tipo social
multirracionalista que, há oito séculos, nos
formámos como nação no termo de diversas
invasões oriundas do Oriente, do Norte e do Sul,
isto é, da própria África...», daí nos ficou um tal
pendor natural — que citamos tanto mais à
vontade quanto é certo que tem sido reconhecido
por notáveis sociólogos estrangeiros — para os
contactos com outros povos, contactos de que
sempre estiveram ausentes quaisquer conceitos
de superioridade ou descriminação racial».
Por isso, Gandhi pôde dizer que se os indianos
estivessem na situação dos goeses não seria ele
quem os procuraria conduzir pêlos caminhos tão
perigosos da revolta que aliás não encontrou,
como não podia deixar de ser, eco em Goa.
Enquanto na índia a desobediência resultava em
pleno, dado o estado de espírito das populações,
em Goa, pelo contrário, quando assassinado
Gandhi, se verificaram ameaças da União
Indiana, multidões de goeses não hesitaram em
manifestar-se
adversamente
perante
o
Consulado Geral da referida União, apesar do
poder intimidativo do poderoso vizinho.
Estes, muito sucintamente, alguns dos fundamentos porque se deveria persistir numa política de solidariedade humana e de desenvolvimento e de estreitamento de laços políticos de
que resultaria uma comunidade de nações, cuja
independência dependeria da respectiva
evolução e dos condicionalismos nacionais e
internacionais, a qual, porém, se não excluía
como um evento possível.
A ideia de um plebiscito — aliás tão simples
como inconsequente face à forte realidade tribal
ainda não inteiramente superada por uma verdadeira consciência nacional — não foi recusada
por Portugal mas sim excluída pelas Nações
Unidas (ONU) e pela Organização de Unidade
Africana (OUA). De facto, além da ONU ter
votado a proibição da colonização branca em
África, Nehru declarou que não consentiria os
portugueses em Goa ainda que os goeses o
quisessem e mesmo que o Conselho de Segu-

rança da ONU o aceitasse. Por sua vez, a OUA
quando a hipótese foi encarada para Angola e
Moçambique declarou que o plebiscito só seria
reconhecido se os seus resultados fossem
favoráveis ao bloco afro-asiático, e isto apesar
de impor como condições prévias a retirada das
tropas portuguesas, a entrega dos territórios às
tropas da ONU e que o plebiscito fosse
conduzido por esta.
Numa palavra, o plebiscito foi pura e simplesmente rejeitado pela ONU, pela índia e pela
OUA. Portanto, se a política portuguesa era a
única que respeitava os interesses nacionais,
incluindo os das populações ultramarinas
portuguesas, também era internacionalmente,
sob esse aspecto da consulta das populações, a
única possível.
No entanto, as opiniões em Portugal, incluindo o
Ultramar, mesmo no seio do regime político
então vigente, dividiam-se profundamente.
Muitos civis e militares — impressionados pela
propaganda a nível mundial contra a política
ultramarina portuguesa, pela aberta hostilidade do
imperialismo
soviético,
pelas
pressões
exercidas, de início, pelos Estados Unidos, a
par de apoios significativos de organismos e
entidades norte-americanas aos adversários da
política portuguesa e pelo silêncio e pela inércia
senão reprovação dos países europeus aliados —
adquiriram a convicção de que era insustentável
a política portuguesa e que ela conduziria a
uma guerra que exigiria graves sacrifícios e
poderia resultar num desastre em que tudo se
perdesse.
Uns não acreditavam e outros não queriam
arriscar e por isso estavam dispostos a ceder
sem terem na devida conta o preço.
Não obstante a guerra do ultramar ter sido
ganha no campo da batalha e de Nixon ter
reconhecido o acerto da nossa política ultramarina e prometido todo o apoio, o escândalo
Watergate criaria um vazio internacional, que
permitiria à União Soviética aproveitar a ocasião para a consumação dos seus fins imperialistas, perante um Portugal institucionalmente
desestabilizado.
Marcello Caetano, quando ouvido por Salazar sobre a política ultramarina, defendeu, no
início da década de sessenta, a fórmula de uma
federação política como a dos Estados Unidos
da América ou como a dos Estados Unidos do
Brasil. Isso viria a servir aos adeptos de política
integracionista, adversários da política de uma
evolução no sentido da descentralização, para
uma especulação que nunca afrouxou.

Para esses, que se diziam adeptos da política
de Salazar, embora este sempre tivesse defendido a autonomia, e entre os quais se encontravam influentes elementos que rodeavam o
Presidente da República e que não cessavam
de procurar contrapô-lo ao Presidente do Conselho, Salazar seria, não obstante o que isso
tinha de contraditório, o expoente da política
de integração que defendiam — o Portugal uno
do Minho a Timor — e Marcello Caetano o da
autonomia e, por isso, segundo eles, alguém
disposto a ceder e a entregar.
Não obstante se procurar esclarecer que a
descentralização era a fórmula tradicional portuguesa e até na ordem prática uma exigência
imperativa, a especulação que dividia e enfraquecia a situação política, nunca cessou. Pelo
contrário, a propósito da revisão constitucional
e da Lei Orgânica do Ultramar, recrudesceu.
Por muito que se afirmasse que não havia
alteração da política evolutiva defendida por
Salazar, em função do próprio progresso e desenvolvimento das províncias ultramarinas,
agora prosseguida por Marcello Caetano, nada
faria parar as dúvidas e especulações que iriam
fazer sossobrar o Estado Novo e com ele o
Portugal ultramarino.
O jornal monárquico «O Debate» destacou-se nas críticas a Marcello Caetano e à sua política ultramarina e aí se travaram acesas polémicas que constituem um dos índices do fosso
que cada vez mais se ia cavando entre os que
defendiam uma crescente integração política e
os que viam na autonomia, além de uma natural
evolução, um imperativo histórico e político
irrecusável. Chegou-se ao ponto de haver quem
aferisse o patriotismo de cada um pelo grau de
adesão à política de integração.
Marcello Caetano, em Fevereiro de 1973, no
encerramento da Conferência Nacional da
Acção Nacional Popular, depois de referir a
sua anterior posição sobre a fórmula federativa, viria a esclarecer expressamente que deixara de a considerar, na oportunidade, viável. E
foi bem peremptório, ao proclamar em relação a
tal política: «Hoje sei bem que não é assim. As
guerrilhas e os seus aliados, as Nações Unidas e
as que andam desunidas, não aceitarão outra
política que não seja a entrega do poder aos
movimentos terroristas, com a expulsão
imediata ou a curto prazo dos brancos residentes
nos territórios.» «Somos responsáveis pêlos
milhões de portugueses pretos e brancos... para
que em paz possam continuar a conviver. Essas
sociedades africanas só poderão encontrar o
cimento da sua unidade nas tradições
portuguesas e na língua que a todos permita
entenderem-se.»
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Porém, a política suicida que cortava a erva
debaixo dos pés a Marcello Caetano e aos seus
governos nunca cessou porque aqueles que
podiam tomar uma posição firme e definida, em
vez de o fazerem — pondo termo, de uma vez
para sempre, às respectivas especulações — as
ouviam e delas se faziam eco, como hoje ainda
o fazem.
Em princípios de 1974, Spínola publicou o
livro infeliz «Portugal e o Futuro» que acelerou o
processo revolucionário já em curso, obrigando
Marcello Caetano a ir à Assembleia Nacional
proclamar perante o país, os erros de Spínola e
reafirmar a tese do governo quanto à defesa
intransigente do Ultramar.
A «Lusitânia» de Luís Lupi, fez um esforço
para suscitar uma vaga de repúdio ao livro de
Spínola, mas contaram-se pelos dedos de uma
mão os que corresponderam ao apelo.
Em Março de 1974, desesperado entre um
regime dividido e uma oposição de esquerda
crescente e perante um comodismo generalizado,
Marcello Caetano, face às críticas que refere no
seu pedido, solicitou a demissão de Presidente
do Conselho, numa carta patética em que
assume perante a história todas as responsabilidades, como se elas fossem só suas.
Só por esta carta, que a seguir se transcreve
como modesta homenagem, fica bem atestada a
dignidade, o patriotismo e a grandeza de alma e
de carácter de Marcello Caetano. O estadista, sob
cujo governo Portugal, a par de acentuar o
desenvolvimento económico ganhou, no
terreno de batalha, a guerra no Ultramar, não
hesitou em declarar-se único responsável. São
estas as suas palavras:
«Senhor Presidente:
A nossa conversa desta manhã radicou-me a
convicção de que não devo continuar na chefia
do governo. Peço, pois, a V, Ex.a o favor de
promover a minha substituição.
Sou efectivamente responsável por ter dito
ao Ministro da Defesa que se louvasse na informação do General Costa Gomes para autorizar a publicação do livro do General Spínola.
Pelo erro cometido, devo pagar.
Por outro lado, as críticas feitas por Vossa
Excelência à actuação do governo em vários
sectores são inteiramente procedentes e só
provam que o cansaço de cinco anos e meio,
agravado por uma afeção cardíaca, me privaram da energia necessária neste difícil momento
da vida nacional para conduzir os negócios públicos.
Resta-me agradecer penhoradamente a Vossa
Excelência a confiança que me dispensou e
todas as atenções — e tantas foram! — de que
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neste longo período lhe fiquei devedor. Com o
maior respeito, consideração e velha amizade
me subscrevo...»
Este pedido não foi aceite, impondo-se a
Marcello Caetano o dever de continuar à frente
do governo mas, em termos que não representariam confiança e que sobretudo em nada
obstariam às crescentes especulações.
E assim que Marcello vai prosseguir uma
missão tornada bem difícil, se não impossível. O
25 de Abril seria, afinal, não tanto um movimento militar, mas o desmoronar de um regime institucionalmente desarticulado, e, portanto, naturalmente desapoiado. As primeiras
tropas enviadas para enfrentar as parcas forças
que o reduzido grupo de capitães havia conseguido mobilizar, enquanto Spínola e Costa Gomes se mantinham cautelosamente entocados,
rebelaram-se. E depois, pelo dia fora, as várias
unidades não corresponderiam nem às ordens
do comando operacional, fiel ao Governo, nem
às instâncias do Presidente da República, seu
Comandante Supremo, invocando ora a
camaradagem ora a incapacidade de actuação
perante a recusa dos subordinados.
Nas eleições para a presidência da República,
de 8 de Junho de 1958, em que foram
candidatos Américo Tomaz, Humberto Delgado
e Arlindo Vicente, o problema ultramarino mal
foi aflorado e mesmo assim apenas pontualmente e não quanto ao essencial. A defesa
do Ultramar português não era verdadeiramente posta em causa a não ser pelo PC que,
por isso, sempre se opôs ao General Humberto Delgado. Sobre a defesa do Ultramar
poder-se-ia dizer que havia um consenso nacional.
Foram bem conhecidas as posições e convicções nacionalistas e de defesa da integridade nacional do General Humberto Delgado e
seriam elas afinal que viriam a provocar o seu
assassinato quando, desiludido, decidiu afrontar
abertamente o PC. Não é de esquecer o que
se escrevia no manifesto do PC de Fevereiro
de 1958, «ao povo português sobre as
próximas eleições para a Presidência da República». Eis uma passagem sobremaneira elucidativa: «O senhor General Humberto Delgado é
o tipo de candidato que não interessa à oposição. Ele tem sido desde sempre adepto de
Salazar e defensor do regime fascista»... «e
continua a ser o homem de confiança do regime e dos imperialistas norte-americanos e
ingleses... tudo isto está a ser realizado de
costas voltadas para o povo».

Isso não impediria, porém, que, após as eleições, o PC, no seu manifesto de 18 de Junho,
viesse a colar-se ao general para depois o
atraiçoar.
Entretanto, crescia a inquietação entre as
Forças Armadas. São conhecidas as divergências entre Botelho Moniz e Salazar e em 24 de
Junho de 1958 Almeida Fernandes e Kaulza de
Arriaga enviaram ao Ministro da Defesa
Nacional, Botelho Moniz, um memorandum dando
conta das suas preocupações políticas com o
pedido de ser levado ao conhecimento de
Salazar.
No primeiro semestre de 1960 agravaram-se
as relações entre Botelho Moniz e Kaulza e este
em 9 de Agosto de 1960 enviou um novo
memorandum, desta vez, directamente a Salazar, em que dá conta das suas preocupações
sobre a defesa da África Portuguesa e solicita a
convocação do Conselho Superior de Defesa
Nacional.
Dias depois foi, efectivamente, convocado o
referido Conselho sob a presidência de Salazar.
Nesse Conselho, Kaulza de Arriaga desenvolveu
as teses apresentadas no seu memorandum e o
Ministro Botelho Moniz secundado, nessa
altura, pelo Ministro do Exército, Almeida
Fernandes — Costa Gomes era o Subsecretário
de Estado — defendeu a tese de que o que
estava em causa era o enfrentamento OcidenteOriente, que as guerras se resolvem no teatro
principal das operações e que, portanto, era na
Europa que tudo se decidiria. Para essa guerra
pois, é que se deveria dirigir o esforço nacional,
reforçando-se a nossa contribuição para a
NATO.
Salazar que ouviu em silêncio durante horas,
a série de discursos, encerrou a sessão, seriam
já duas horas da tarde, emitindo a respectiva
directiva. Tudo seria como os Ministros e
Subsecretários de Estado diziam, mas a verdade
é que em relação à NATO o peso das nossas
Forças Armadas não contava. No entanto, se o
esforço do inimigo incidisse sobre o sector
português, Portugal poderia ficar, de um
momento para o outro, sem todo o seu exército
e, portanto, sem a sua juventude. Fosse como
fosse, o certo é que iríamos ter uma guerra, feita
de guerrilhas, em África. Para isso é que
teríamos de estar preparados. E com estas
palavras foi posto ponto final à discussão.
No entanto, as divergências e as divisões
entre os militares entre si e com Salazar continuaram e, em princípio de Março de 1961, o
Ministro da Defesa, General Botelho Moniz
escreveu a Salazar, em nome das Forças Armadas, a sua célebre carta em que afrontando as

directivas de Salazar, expressas no referido
Conselho Superior de Defesa Nacional, diz que
«dada a gravidade da situação... era necessário
definir
responsabilidades
que
poderiam
representar o aniquilamento das Forças
Armadas, uma vez que a acção política do Governo parecia incapaz de fazer face aos acontecimentos». E não hesitou mesmo em afirmar
que: «No que mais propriamente diz respeito às
Forças Armadas, a situação destas é angustiosa
e caminhamos para uma situação insustentável,
onde podemos ficar à mercê de um ataque
frontal, com forças dispersas por quatro
continentes, sem meios bastantes e com uma
missão de suicídio da qual não seremos capazes
de sair uma vez que a política lhe não encontra
solução nem parece capaz de a procurar.»
Estava, pois, e frontalmente, negada em nome
das Forças Armadas a possibilidade de defesa
do Ultramar. A carta de Botelho Moniz de cujo
objectivo hoje todos nos apercebemos, não
provocou qualquer reacção pública.
Entre Botelho Moniz, que se apresentava
como falando em nome das Forças Armadas, e
Salazar que tinha atrás de si o país, a luta estava
aberta.
É neste estado de espírito que, após os alarmantes acontecimentos do Congo ex-belga, se
verificam em Angola os incidentes terroristas
de 1961, que se processaram por etapas.
Primeiro, o levantamento de Malanje, em
coincidência com o assalto ao paquete Santa
Maria, depois, em 4 de Fevereiro, os assaltos à
esquadra de Polícia e à cadeia de Luanda, e
depois o brutal 15 de Março no Norte, o qual se
verificou estando presentes os Chefes de Estado
Maior das Forças Armadas e do Exército,
respectivamente, generais Beleza Ferraz e
Câmara Pina, que acompanhados de numerosos
oficiais superiores tinham ido verificar «in loco»
a situação que o governador-geral, secundado
em especial pela Força Aérea e pela PIDE,
definiam
como
insustentável
com
os
insignificantes meios existentes.
Regressando a Lisboa, os referidos Chefes de
Estado Maior afirmaram oficialmente «estar a
situação militar praticamente resolvida, havendo apenas que realizar acções de limpeza e
policiamento», isto contra as afirmações também oficiais do Ministro do Ultramar, Lopes
Alves, do Governador-Geral de Angola, do
Brigadeiro Pinto Resende, Comandante da 2. a
Região Aérea, apoiado pelo General Kaulza de
Arriaga, do Comandante em Chefe, General
Libório, e do Comandante Naval, Almirante
Mexia Salema. No aeroporto, Beleza Ferraz
diria depreciativamente ao jornalista
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Marques Gastão que se tratava de uma «guerra
de catarias».
«Enganaram-se ou foram enganados ou não
aprofundaram as suas investigações» diz a respeito das informações dos referidos Chefes de
Estado Maior, o Almirante Américo Tomaz no
seu recente livro de Memórias. Mal informados,
estaria o Governo e o Ministro da Defesa Nacional, segundo opina Franco Nogueira numa
referência histórica ao assunto, sem porém,
mencionar expressamente, a tal propósito, Salazar — Chefe do Governo.
A verdade, porém, é que as informações do
Chefes de Estado Maior nem sequer eram críveis, por contrariarem a própria evidência dos
factos comunicados por todos os responsáveis
de Angola, e que Salazar nunca teve ilusões
sobre a situação e a sua gravidade e de como a
luta seria longa e plena de perigos e riscos, e de
momento, sem alternativa. Aliás, Salazar não
deixou de procurar empenhadamente «o
momento negociador» e de encarar uma «unidade supranacional», designadamente através
de Jorge Jardim e das suas diligências junto de
Banda e Kaunda e de outros chefes africanos.
Quando se fala em enganos e más informações nada e ninguém se explica sobre a
gravidade da situação. Fica-se sem poder
compreender as contradições da aceitação da
posição optimista, contrária, não só, às informações oficiais como aos próprios factos de todos conhecidos, e, em especial, como Botelho
Moniz, que antes dos acontecimentos se terem
iniciado entendeu estar a situação a caminho do
insustentável e de um suicídio, depois das
chacinas de Março de 1961 se cala, deixando
que os chefes militares da sua confiança venham dizer, sem reparo seu, e, portanto com a
sua aquiescência, que tudo é fácil e está
resolvido.
Era, afinal, a conspiração militar em curso
que para a consecução dos seus fins necessitava
de procurar pôr Salazar perante uma situação
irreversível, capaz de fazer abortar a sua política
ultramarina. E no desenvolvimento dessa
conspiração militar, é o próprio Botelho Moniz
quem propõe ao Presidente da República a
demissão de Salazar por este ser responsável
pela grave situação, tal como a definia o
Comandante em Chefe, em telegrama
corroborando um outro do Governador Geral,
como se um e outro desses telegramas não
fossem mais do que a confirmação do que há
muito vinha sendo insistentemente comunicado.
Que houve quem acreditasse ou parecesse
acreditar na desinformação militar está patente,
mas que elas não eram manifestamente críveis é
iniludível.
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No entanto, foram as desinteligências, «transigências» e «contemporizações» que iriam permitir a Spínola recuperar a tese que estava na
base da conspiração de Botelho Moniz e dos
seus seguidores e abrir caminho ao 25 de Abril e
que, ao facilitarem confusões, aproveitam aos
autores e cúmplices da «descolonização
exemplar».
Assim, se pode compreender como o golpe
do _MFA foi de tão fácil e rápida execução!
Álvaro da Silva Tavares.

«Descolonização
exemplar».
Mudanças que se
impõe esclarecer
A entrega do Ultramar a uns pretensos «movimentos de libertação», que eram fundamentalmente grupos que se tinham tornado satélites do imperialismo soviético, foi levada a
efeito por uma minoria de portugueses que
não receberam mandato das populações do Ultramar nem os restantes portugueses lhe delegaram, para o efeito, qualquer representatividade.
Tendo-se apossado das alavancas do poder,
tomaram sem apoio de qualquer processo democrático — eles que se afirmavam defensores
acérrimos da democracia — decisões de maior
importância para o povo português. Tudo se
processou com inteiro desprezo pela vontade
dos povos, de que eles tanto falam. Fizeram-se
negociações rodeadas de sigilo, que conduziram a acordos que foram apresentados ao País
como factos consumados.
Estudando o assunto verifica-se que, nas
duas últimas semanas de Julho de 74 se apossa
em escala crescente dos principais colaboradores
de Mário Soares, naquilo que com inteira falta
de senso se chamou «descolonização», um
empenho em entregar o Ultramar. A «febre»
chegou a tal ponto que no fim de Julho, no
maior segredo, Melo Antunes e Almeida
Costa deslocaram-se a Dar-es-Salaam, onde em
conversações que decorreram entre 30-7-74 e
2-8-74, se assentou com a Frelimo na entrega
de Moçambique àquele «movimento», ficando
apenas de pé a questão da Frelimo ser

reconhecida publicamente pelo «Estado Português» como legítimo representante de Moçambique ou se tal seria estabelecido num «protocolo secreto».
Quando em Setembro Mário Soares vai a
Lusaka acompanhado de Melo Antunes, Almeida Santos, Vítor Crespo e outros, para as
negociações finais, que foram «muito rápidas»
pois, como se diz em «Melo Antunes — tempo
de ser firme», em Agosto, em Dar-es-Salaam,
onde ficaram quase concluídos os acordos, devese ter estabelecido o tal «protocolo secreto». No
acordo de Lusaka, em nenhuma das suas
passagens, se reconhece a Frelimo como «legítimo representante de Moçambique». Faz-se
menção de uma «transferência de poderes»,
sem indicação da entidade para a qual serão
transferidos os «poderes». Afirma-se, porém,
que tudo se deverá processar com «respeito das
garantias mutuamente dadas, nomeadamente as
consignadas na Declaração Universal dos
Direitos do Homem».
Assim, quem lesse o acordo seria levado a
pensar que, segundo o artigo 21 desta «Declaração», a transferência se daria para «representantes livremente escolhidos» pela população
de Moçambique «mediante eleições honestas».
Tudo, porém, se passou de harmonia, não com
o acordo, que foi dado a conhecer ao povo
português, mas com o que ficou estabelecido
«secretamente».

Quer estudemos o caso de Moçambique,
quer estudemos o caso de outros territórios,
chega-se sempre à mesma conclusão: todo o
processo que se empregou para entregar o Ultramar é vergonhoso.
Os seus responsáveis não foram levados aos
Tribunais, onde teriam toda a possibilidade de
defesa. Impediu-o um acórdão do Supremo
Tribunal de Justiça, que não é fácil de entender.
Reconhece-se, nesse acórdão, que as
«populações dos territórios ultramarinos não
foram ouvidas»; invoca-se, porém, a Lei
Constitucional 7/74, onde se fez, «o reconhecimento por Portugal do direito dos povos à
autodeterminação», para afirmar que «as negociações com os movimentos» foram conduzidas com observância da citada Lei Constitucional n.° 7/74.
Se as «populações» não «foram ouvidas»
como é que se respeitou uma lei que lhes
assegura esse direito?
«Se porventura houve erros ou desvios no
processo de descolonização a História não
deixará de fazer incidir sobre eles o seu julgamento!», afirma-se na parte final do acórdão
do Supremo Tribunal de Justiça.

Neste julgamento da «História», um dos capítulos de grande interesse será o das razões que
levaram os «responsáveis» a empenharem-se na
entrega do Ultramar a «movimentos» de estrita
obediência ao Imperialismo soviético. Fazer,
por razões ideológicas, o «jogo da Rússia»?
Não parece ser a explicação.
Esta faceta da questão terá de ser estudada
tendo em conta que, por parte de alguns dos
principais responsáveis, a atitude que vieram a
adoptar nos fins de Julho representou uma
mudança completa — e súbita — em relação à
posição que tinham assumido na primeira fase
após o «25 de Abril». Mesmo Mário Soares,
embora chegasse a Portugal, após o «triunfo da
revolução», já com esse propósito, teve uma fase
em que a sua posição era outra.
Nos fins de Julho de 1974, Almeida Santos,
que proclamara dias antes ser a consulta às
populações um princípio indiscutível, usou, ao
falar de Timor, a expressão «saldo do nosso eximpério». Saldo? Que negociações levaram a
esse saldo? Galvão de Melo, em Novembro de
1975 afirmou na Assembleia Constituinte: «Foi
uma venda, digo eu, e dizem-no muitos
portugueses». «Efectivamente», retorquiu Mário
Soares ao classificar tais acusações de torpes
calúnias, «disseram que eu vendi as colónias»,
«que eu tinha recebido, graças a essa venda,
uma fortuna e que eu a havia depositado num
banco suíço».
É evidente que as «torpes calúnias» não atingiram apenas Mário Soares, o que torna ainda
mais lamentável não se ter feito o julgamento
dos responsáveis da entrega do Ultramar, pois no
Tribunal eles teriam maior latitude de defesa de
que terão perante a História.
Lário Soares afirmou-se, antes do «25 de
Abri» defensor fervoroso da autodeterminação
pela consulta às populações. Mas fez uma
«viragem» e, quando regressou a Portugal, já
tinha como objectivo a entrega do Ultramar aos
«movimentos de libertação». Faz, porém, dentro
desta «estratégia», declarações de que pretendia
actuar «com o respeito mais absoluto pelo
princípio da autodeterminação dos povos».
Como explicou mais tarde, o que interessava era
evitar «confrontos imediatos». «Não se falava
nos dias que se seguiram ao 25 de Abril se não
de autodeterminação». Assim, «o essencial seria
negociar a paz com os movimentos
nacionalistas, pois a partir daí a dinâmica
criada» permitir-lhe-ia atingir os seus
objectivos. Spínola defendia, ao que diz Mário
Soares, «um procedimento «soi-disant» democrático». Por isso procurou numa primeira fase
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não dar «relevo» à sua «oposição». Teria sido,
ao que explicou, «um grave erro, dado que o
importante era avançar».
E procurando «avançar», em Lusaka, rompe
com todo o protocolo estabelecido por Kaunda,
numa sala com mais de uma dúzia de repórteres
fotográficos, e vai pressuroso abraçar Samora
Machel quando este entra na sala onde se dá o
primeiro encontro da delegação portuguesa com
os representantes da Frelimo. Um abraço
prolongado de que se tiraram dezenas de
fotografias. Em Moçambique, os soldados, que
defendiam o território, viram nos jornais locais
numerosas fotografias do ministro dos Negócios
Estrangeiros do seu governo abraçado ao chefe
dos terroristas contra quem combatiam!
Em Londres Soares repete a manobra dos
abraços aos representantes do PAIGC. O que
muito surpreendeu o embaixador da Argélia,
porque, como ele explicou, «em Évian, os
franceses e os argelinos só apertaram as mãos
após a assinatura do acordo». E a acompanhar
os «abraços» todo um comportamento que lhe
permitiu alcançar o objectivo em que estava
empenhado quando regressou a Portugal.
Enquanto Mário Soares procurava criar a sua
«dinâmica» — com tal ímpeto que levou o
Partido Comunista a julgar que devia assumir
uma atitude moderada, Almeida Santos dizia na
altura: «Em face do Programa do Movimento
das Forças Armadas» a solução não «pode ser
outra senão a de que devem ser os próprios
territórios a escolher o seu futuro estatuto através
de uma consulta universal — o processo
autodeterminativo». Um processo que em
circunstância alguma pode ser honesto se pelo
menos «não se aproximar do princípio um
homem — um voto». E afirmava: o Estado
Português não pode sob pena de «violarmos o
próprio
princípio
de
autodeterminação,
antecipar qualquer uma das possíveis opções».
Nesta sua primeira fase Almeida Santos, era
categórico ao afirmar que não se pode «sair fora
desse princípio para estabelecer para Angola,
Moçambique e demais territórios os regimes
que não sejam o resultado de uma ampla e
directa consulta às populações».
No dia 25 de Julho, porém, nas vésperas de
viragem — de que não se pode precisar a hora
mas quase se pode dizer o dia em que se deu —
afirmava o então ministro da Coordenação
Interterritorial, referindo-se à Lei 7/74, que era
às populações do Ultramar que cabia «escolher
o seu futuro estatuto político, através do
correspondente direito». E o governador-geral
de Moçambique, por ele escolhido e com ele
inteiramente identificado, determinava que
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iriam ser «eliminadas todas as circunscrições
administrativas» para «darem lugar à criação
de concelhos dotados de municípios de base
totalmente electiva». Poucos dias depois Almeida Santos declarava que Moçambique já
se autodeterminara pela via revolucionária e
apresentava a entrega deste território e da sua
população à Frelimo como um facto consumado.
Que fez mudar tão súbita e inesperadamente
Almeida Santos?
Ao mesmo tempo assistia-se a outras mudanças, entre as quais a de Costa Gomes. Do
homem que afirmara, na sua primeira fase
após o «25 de Abril» que os defensores da entrega aos «movimentos» ou eram. «ignorantes»
ou eram «inimigos do povo»; do indivíduo
para quem estava «definido de uma vez para
sempre» que seria «através de eleições que as
populações iriam decidir o seu destino»; do militar que declarava estamos «dispostos a todos
os sacrifícios» para garantir essa escolha — surge
um outro que passa a fazer declarações em
paralelo com Almeida Santos.
Que esteve na base destas viragens? A História resolverá, é certo; mas é legítimo que os
portugueses de hoje se interroguem.
Luís Aguiar.

Conferência
de Paris
No dia 4 de Fevereiro de 1961 uma ou duas
centenas de indígenas, sob comando europeu,
atacaram a Casa de Reclusão, o aquartelamento
da Companhia Móvel da Polícia de Segurança
Pública e a Cadeia Civil de S. Paulo.
O ataque foi, naturalmente um insucesso.
Mas o MPLA que ao tempo contava os seus
militantes por dezenas, apenas teria querido
com essa operação imitar o ataque de Fidel
Castro ao quartel de Moncada para a partir do
prestígio resultante desse ataque frustrado organizar o partido no interior.
Pouco mais de um mês depois, no dia 15 de
Março muitos milhares de indígenas, em grande
parte vindos do Congo Belga por força do
desemprego que ali se verificava depois da
independência, lançou um feroz ataque terrorista contra núcleos europeus do distrito do
Congo, especificadamente fazendas e estabelecimentos comerciais isolados no interior. Em
poucas horas aproveitando-se da inabalável
confiança que os portugueses depositavam na

lealdade das populações africanas fizeram quase
uma dezena de milhar de vítimas entre brancos
e pretos fiéis, na sua maioria mulheres e
crianças chacinados com especiais requintes de
selvajaria.
A organização do MPLA nunca se verificou.
Até ao 25 de Abril de 1974 não foi mais do que
um grupúsculo que viveu sempre na sombra,
primeiro da UPA e depois da FNLA. A sua
força, onde sem dúvida se fazia sentir,
concentrava-se nos cafés de Luanda e nos bares
dos moceques sob as vistas mais ou menos
condescendentes das autoridades portuguesas.
Para compreender o sucesso surpreendente
que depois o MPLA veio a conhecer é necessário recuar ao período que imediatamente antecede a revolta do 25 de Abril. É um período
mal estudado, do qual apenas se conhecem
factos isolados, quase sempre baseados em
afirmações de pessoas que, por motivos compreensíveis, preferem não dar nas vistas.

Nos princípios de 1973 ter-se-ia realizado, em
Paris, uma conferência convocada pelo Partido
Comunista onde, elementos heterogéneos da
esquerda portuguesa, se comprometeram a levar
a cabo uma revolta em Portugal, o mais tardar
até 1975. Estiveram presentes, além do PCP
convocante, a Acção Socialista Portuguesa, uma
dezena de militares, católicos progressistas e
representantes da maçonaria. Não era a primeira
conferência ali realizada, com maior ou menor
participação
das
chamadas
esquerdas
oposicionistas e mesmo de simples descontentes.
Mas o facto do PC russo ter enviado uma
pequena delegação, com instruções claras e
poderes precisos para assumir compromissos
financeiros, conferia-lhe particular importância.
A revista «Faits et Idées» que a chamada
«Frente Portuguesa de Libertação» publicava
em França, afirmou em Agosto de 1976 que,
nessa conferência — para a qual teria sido
convidada — fora decidido o reforço da infiltração marxista nas forças militares portuguesas
e elaborado um plano para intensificação do
terrorismo nas províncias africanas. O sucesso
da revolução implicaria a instalação na
Metrópole de um regime «democrático a caminho do socialismo» que poria termo à «guerra
colonial». A independência da Guiné, Angola e
Moçambique seria concedida imediatamente,
mediante a entrega do governo aos movimentos
terroristas de obediência comunista, sem
condições políticas e económicas nem indemnizações. Os colonos deveriam ser repatriados a
expensas de Portugal.

Embora nos meios políticos afectos à esquerda
a conferência de Paris tivesse tido ampla repercussão, a sua realização e o clausulado suscitaram interrogações a que nunca foi dada
resposta convincente.
Em primeiro lugar para quê uma conferência
em Paris entre os PCs soviético e português? A
linha de conduta dos comunistas portugueses foi
sempre, fora de questão — mais na altura, se
possível do que hoje — fixada autoritariamente
pelo Kremlin; a Acção Socialista Portuguesa não
tinha qualquer implantação no país e os seus
dirigentes careciam de prestígio. Nestas
condições para quê a conferência? Teria sido
convocada para provocar a presença e
comprometimento de meia dúzia de militares e
outros tantos ex-militares desertores que formavam o grupo de Argel? Dir-se-ia gente desprezível demais para justificar um tão grande
interesse como então se afirmava ter-se verificado por parte da delegação russa.
Parecia mais difícil acreditar que Moscou,
com essa conferência procurasse obter cobertura civil a uma operação militar já em preparação e, provavelmente, em estado mais
adiantado do que então se julgava.
A realização desta conferência, suscitava uma
segunda interrogação: Moscou não recearia a
reacção dos EU à manifestação do seu
expansionismo? Por muito que nos altos postos
da administração norte-americana pululassem os
Alger Hiss — como incontestavelmente
acontecia — o Pentágono teria, necessariamente, uma palavra a dizer quanto à perda,
para o Ocidente, do Ultramar português com
portos, no Atlântico e no Índico, indispensáveis
à defesa da rota do Cabo.
A resposta a esta última interrogação não se
afigura particularmente difícil. No calendário da
agressão russa ao Ocidente chegara o momento
de transformar as guerrilhas terroristas da
Guiné, de Angola e de Moçambique em
governos de estrita obediência comunista. E
como a derrota do Vietnam, que os EU aceitaram por razões de cobardia nacional, e Watergate — cujas profundezas estão por aclarar
— deixaram a águia norte-americana muito
desplumada, Moscou não teve dúvidas que
jogando com a «coexistência pacífica» e com o
«clima de détente» poderia levar a cabo a operação «África Portuguesa» sem complicações
internacionais de maior.
O Kremlin tinha consciência de que nessa altura — com excepção de um restrito sector, sem
representatividade, que o país desprezava
— os portugueses alinhavam decididamente, ao
lado do governo, na defesa do Ultramar.
Mesmo a oposição ao regime mantinha-se fiel
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à linha política da primeira República que, com
Afonso Costa, António José de Almeida e
Norton de Matos, colocava a defesa das terras
de Além-Mar no primeiro plano dos deveres
permanentes do país.
Um redactor do «Fígaro», que veio a Lisboa
depois da morte de Salazar, reconheceu, com
surpresa sua, que a guerra nas fronteiras das
províncias africanas, mesmo entre as classes
trabalhadoras, nada tinha de impopular. A política ultramarina tradicional estava de tal modo
arreigada na alma portuguesa que, como expressão do próprio sentimento de independência
do país, se colocava acima das ideologias
partidárias e da luta de classes.
Mas a Rússia, naturalmente, não considerava
o sentimento nacional das populações
metropolitanas e ultramarinas portuguesas —
brancos, negros, ou malaios — como um obstáculo. Como dizia Alarico: o feno, quanto mais
denso, mais fácil é de cortar. O que estava em
causa na conferência de Paris, tão sem
importância que quase passou despercebida,
não era a sorte da África portuguesa nem a
satisfação das aspirações das suas populações,
era a posição da URSS no confronto que esta se
preparava para travar com o Mundo livre.
Pouco antes de morrer Spengler afirmou
profeticamente que o Ocidente só poderia ser
salvo pela África do Sul. Não, naturalmente,
pelo valor das suas armas — que se não põe em
dúvida — mas porque no dia em que a Europa
estiver cercada pelo Sul não será mais, na
realidade, do que a pequena península da Ásia a
que Paul Valery se referia. E na defesa da
África Austral o nosso país, por intermédio das
suas grandes províncias tinha uma palavra a
dizer.

Nessa altura, princípios de 1973, o interesse da
Rússia pela sorte de Portugal metropolitano era
restrito demais para justificar a presença de uma
delegação na conferência de Paris. Só o
Ultramar Português lhe interessava e só em
função desse interesse as questões portuguesas
vieram a ser tratadas por essa delegação.
A «guerra colonial», ao tempo dominada em
Angola, controlada em Moçambique, e em
condições de ser ganha na Guiné, podia terminar
em meia dúzia de meses. Se assim acontecesse
Moscou teria deixado perder uma rara
oportunidade para se instalar nas duas costas do
sul do continente africano sem levantar protestos
internacionais. Na política portuguesa passaria a
oportunidade para uma minoria ávida de honras
e benesses satisfazer as suas mi62

seráveis ambições a troco de uma herança de
quinhentos anos de história.
O montante posto pela Rússia em Paris, à
disposição da esquerda portuguesa, para financiar a revolução, foi objecto de muitas conjecturas. Na altura falou-se em cinquenta milhões de dólares; não parece, porém, que tão
pouco chegasse para satisfazer tantos encargos
militares, mesmo tendo em conta que as despesas com as tropas mercenárias cubanas desde
logo tinha ficado assente serem pagas directamente por Moscou.
O governo russo não estava interessado em
economizar rublos e, naturalmente, menos
ainda, em poupar copeks ('). Na guerra todas
as economias são sempre dispendiosas. O que
interessava ao Kremlin era levar os sectores
democratas tradicionalistas da primeira República — ou pelo menos uma parte representativa
— a maçonaria e elementos progressistas
católicos, tipo Capela do Rato, a alinhar com
os socialistas e comunistas no apoio a um grupo
de militares que se propusesse transferir a
solução do problema ultramarino do plano militar para o plano político onde o Kremlin estava
seguro de poder impor os seus pontos de vista.
Esse apoio, ainda que fosse confuso e mal
definido, teria acção decisiva no clima revolucionário que dominaria as semanas posteriores à
eclosão do movimento militar. Com ele seria
possível proceder a uma descolonização sem
complicações «democráticas», passando as
províncias ultramarinas directamente da soberania portuguesa, sem ouvir as populações,
para o controlo das forças dependentes de
Moscou. Sobretudo se os meios de comunicação
fossem habilmente utilizados para desviar a
atenção do país dos problemas africanos, onde
o destino de Portugal estava em jogo, para a
ameaça de comunização imediata do quadrilátero europeu que Moscou, na altura, não tinha, por certo, a menor intenção de levar a cabo.
A partir da conferência de Paris os acontecimentos pelos quais se traduziu a escalada da
subversão no nosso país, sucederam-se em rápida cadência:
Em Maio a Acção Socialista Portuguesa
transformou-se no Partido Socialista que, desde
logo se declarou «radicalmente anticolonialista» pronto a bater-se pelo «direito à autodeterminação dos povos coloniais»; em Setembro
o PC e PS subscreveram um comunicado
(1) Aliás, como refere «Faits et Idées», ficou assente que o governo
saído da revolução deveria pagar integralmente todos os dinheiros
recebidos. O que fez com a compra de açúcar a Cuba a preços superiores aos do mercado internacional e, à Rússia, compra de madeira de
pinho e sardinhas, e venda de vinho a dois escudos o litro e sapatos a
cem escudos o par.

em que afirmaram ser objectivo das forças «democráticas portuguesas» pôr termo à «guerra
colonial» propondo «imediatamente negociações com vista à independência dos povos de
Angola, da Guiné-Bissau e de Moçambique».
Entretanto em Julho, em volta de questões de
ordem profissional, formou-se o chamado
«movimento dos capitães», que, no Outono,
tendo relegado para segundo plano as suas
reivindicações iniciais, tinha dado aos seus objectivos um nítido cariz político, pretensamente
democrático mas, na realidade, de inspiração
marxista.
Os milhões de dólares do Kremlin não tinham
caído em terra safara!

O «movimento dos capitães» nasceu de uma
questão de restrita importância. Um general,
pelo menos pouco avisado, para alargar os
quadros de oficiais que começavam a não satisfazer as exigências da situação militar em
que o país se encontrava, concedeu aos milicianos vantagens julgadas inaceitáveis pêlos da
Academia. Mas Portugal não vivia em tempos
normais; frente à carência existente de subalternos, o direito de um galão a mais, na
altura própria, não parecia ser assim de tal
modo importante que justificasse a destruição
de um Império de cinco séculos de gloriosa
existência.
Os oficiais milicianos, aliás, compartilhavam
com os seus camaradas da Academia Militar
dos riscos e sacrifícios das operações de defesa
das fronteiras africanas. Que estes considerassem ofensivo dos seus galões a possibilidade
de, em certas circunstâncias, serem ultrapassados por aqueles na escala de antiguidades, parece ser ponto de vista de duvidosa base moral.
Principalmente para quem se apresentou, mais
tarde, como dominado pelo espírito igualitário
das sociedades progressistas.
E, depois do que se veio a passar em África,
dir-se-ia não poder perceber-se, sequer, que o
brilho desses galões se considerasse ofuscado
por uma promoção antecipada, com ou sem
razão, por motivos de interesse nacional. Nas
forças armadas portuguesas, uma rigorosa
legalidade está, de tal modo fora das tradições
que é legítima a dúvida sobre se a questão dos
milicianos foi, ou não, integralmente montada.
Fosse como fosse sem os cinquenta milhões
de dólares dos russos, a reacção dos oficiais da
Academia Militar teria sido limitada. Mas o malestar criado no seio do exército, inicialmente
espontâneo e a nível de simples desagrado, foi

aproveitado pelos partidos, forças políticas esquerdistas e por indivíduos ligados à conferência
de Paris. Um ou duas dezenas de oficiais que,
por uma razão ou por outra, acima de tudo e
fosse como fosse, queriam depor as armas e
regressar aos quartéis metropolitanos,
apressaram-se a tomar sobre si a tarefa de utilizar
esse mal-estar a fim de estruturar um movimento
de protesto tendo em vista empurrar o exército
para uma revolta.
O Conselho da Revolução afirmou, em Março
de 1977, que a descolonização fora, desde
logo, um dos objectivos da revolução; mas a
afirmação, naturalmente, era menos verdadeira.
No princípio de 1974, mau grado o desvio
político que o «movimento dos capitães» havia
tomado, por certo abortaria em meia dúzia de
dias se fosse relacionado com a conferência de
Paris, com quem nela interviera, e com o que
nela fora estipulado.
Certo é que, em Março de 1974, a «ultrapassagem» nas antiguidades perdera toda e
qualquer importância. O que estava em causa
para os oficiais milicianos ou da Academia,
não combatentes ou de passado modestamente
dado à luta, era a liberdade, a democracia, a
exploração dos pobres pêlos ricos e o direito à
autodeterminação dos povos coloniais. O livro
do general Spínola, que ele assinou mas
seguramente não escreveu nem, provavelmente,
pretende tê-lo feito, foi o detonador da revolta.
Considerar a sua publicação, no momento em
que foi feita, como mera coincidência é, sem
dúvida, prova de grande ingenuidade.
Como também não foi por acaso — o acaso
é, quase sempre produto da determinação de
alguém — que o secretário-geral do Partido
Socialista afirmou, peremptório, ao chegar a
Lisboa depois da revolução: «Sem os comunistas não há democracia em Portugal e sem
eles, os socialistas não participarão no governo». Os chefes militares do movimento, não
comprometidos na conferência de Paris, eram
de voos intelectuais limitados demais para terem a audácia de aproveitar a oportunidade
que se lhes oferecia.

Dentro do princípio de que «a solução das
guerras no Ultramar é política e não militar» o
programa da Junta de Salvação Nacional estabeleceu — parágrafo VIII das Medidas a Curto
Prazo — que a definição da política ultramarina
pertencia à Nação. No preâmbulo tinha sido
anteriormente afirmado que esta definição só
seria possível através das instituições
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democráticas representativas do povo português.
Tratava-se sem dúvida, de um propósito primário, apresentado ardilosamente sob uma forma
pretensamente honesta, cuja realização parece
nunca ter estado em causa.
Sem dúvida os objectivos militares não são
nunca fins em si mesmos; são meios para alcançar fins políticos fixados pêlos legítimos governos das nações. A questão, como na altura
se afirmou, estava em determinar até que ponto
as forças armadas, para evitar as soluções
militares que eram a justificação da sua própria
existência, se encontravam dispostas a ceder
no campo das soluções políticas. Como se verificou, nesse campo, a partir dos saneamentos
militares dos primeiros dias, deixou de haver limites que a honra militar dos novos governantes
considerasse intransponíveis.
Não é frequente encontrar na História exércitos que, à semelhança do português, em 25
de Abril, aceitassem renunciar à solução pelas
armas, dos conflitos em que se encontrassem
empenhados. Em regra, uma longa guerra enfraquece moralmente aqueles que a fazem; só
para efeitos de propaganda antiportuguesa,
porém, era possível considerar como tal a defesa das fronteiras ultramarinas — onde o número mensal de mortos em combate não ia
além do número semanal de casos fatais em
acidentes de viação na Metrópole. Mas mesmo
que assim não fosse, e se pudesse considerar
«guerra sangrenta» um conflito armado que
envolvia de 100 000 a 150 000 soldados, com
uma média de duzentas a trezentas baixas
anuais ( 1 ), não estava na tradição das forças
armadas portuguesas, por cansaço e vontade de
voltar a quartéis, entregar a um inimigo vencido
as populações cuja defesa lhes fora confiada.
Pode alegar-se que no «movimento dos capitães» raros eram os chefes militares que se
apercebiam das consequências da entrega ao
poder político da solução de um conflito armado,
que se arrastava por mais de treze longos anos.
Mas a justificação apresenta-se frouxa e sem
consistência. No dia 26 de Abril só quem não
queria ver não se apercebeu de que a revolução
encerrava em si, sob orquestração comunista, o
abandono do Ultramar.

(1) Em 1979, no nosso país, o número de mortos em acidentes
rodoviários deve ter sido superior a dois mil. O custo dos tratamentos
médicos, a perda de dias de trabalho e os prejuízos meramente materiais
provocados por esses acidentes, deve ter excedido, largamente, o custo
das despesas militares em 1973. Em França, em 1978, os acidentes
rodoviários provocaram uma despesa nacional superior às receitas da
siderurgia.
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Uma olhar profundo sobre Portugal dos
meados dos anos setenta é, necessariamente, um
olhar velado de lágrimas. A crise dos anos
1973/74 foi de degradação moral do povo, que
dançou despreocupadamente aos ventos da
mudança; das forças armadas — as nossas
últimas legiões africanas e derradeiros «marinheiros dos sete mares» — que com cerca de
200 000 homens no activo, capitularam perante
uns bandos de terroristas que no total, talvez
não tivessem 10 000 homens em armas; e dos
governantes. Nos chefes militares não houve
um só que, recordando o Marechal Gomes da
Costa, tivesse desembainhado a espada e
gritado: «Eu não me submeto a tanta ignomínia.
Quem quiser que me siga.» Mesmo que
ninguém o seguisse! Bastaria que um só
sentisse no fundo do seu coração um imperativo
invencível de fidelidade ao dever jurado para
que as forças armadas não ficassem tão
desprestigiadas como hoje estão.
Em Yokosuka os marinheiros japoneses escreveram na parede, por cima das portas de
entrada da base naval: «O dever é mais pesado
que uma montanha e a morte é mais leve do que
uma pena.» Em Abril de 1974 os portugueses
convenceram-se, com a democracia a caminho
do socialismo, que a morte era mais pesada do
que uma cordilheira e o prazer da vida mais
leve e mais suave do que uma pluma. Não
foram necessários muitos anos para que se
aperceberem de que tudo haviam perdido
quando, de ânimo leve, fizeram da honra dos
seus soldados e dos seus marinheiros o estrume
mal cheiroso dos cravos vermelhos com que
ornamentaram as espingardas de Abril.
V. S.

Timor.
Um povo nobre
e corajoso
Passaram oito anos sobre a invasão de Timor
português. O facto foi assinalado em Lisboa de
forma tão inexpressiva que, dir-se-ia, não se
tratar de acontecimentos passados num território
onde Portugal, nos termos do artigo 307.° da
Constituição, se obrigou a levar a cabo o
processo autodeterminativo que pode levar — e
naturalmente levará — à manutenção da soberania portuguesa.

É certo que a Constituição emprega a palavra
independência. Fora da questão, porém, queria
referir-se a autodeterminação. O mais que
Lisboa pode oferecer a Timor é que escolha o
seu futuro. E nessa escolha tem, necessariamente três respostas possíveis: a manutenção das relações históricas com Portugal, a
independência, e a sua integração na Indonésia.
A integração na Indonésia recusou-a Timor
com o sangue que verteu — e continua a verter
— na defesa da sua terra e da sua individualidade nacional, A independência foi considerada inviável em 1974-75; Timor português
carece de estruturas susceptíveis de assegurar
uma verdadeira independência. A única resposta possível reside na manutenção das relações políticas tradicionais de Timor com Portugal.
Uma resposta que, aliás, resulta do espírito de
luta travada nos últimos anos contra os invasores indonésios.
A revolução do 25 de Abril, e os fins que esta
se propunha, não impressionou os timorenses.
Que lhes podia interessar que em Lisboa as
multidões andassem pelas ruas aos pulos e aos
gritos? Só lhes teria parecido um pouco cómico
que os soldados pusessem cravos nas
espingardas para afirmar os seus sentimentos
pacifistas e antinacionais.
Mas o 28 de Setembro, com o afastamento do
general que, para um povo guerreiro como o
Maubere, consubstanciava — erradamente — a
nação portuguesa e as suas virtudes militares,
provocou inquietações e agitação. Inquietação
na população, agitação nas elites e, sobretudo,
em pretensas elites desejosas de conquistar
honrosas e lucrativas posições pessoais.
Entre princípios de Maio e fins de Setembro
haviam sido constituídos em Timor três grupos
políticos — a UDT; a Apodeti e a Fretilin. O
primeiro defendia a evolução dentro da tradição, com manutenção por longos anos do «stato
quo» das relações políticas entre Timor e
Portugal; o segundo propondo, como solução
para a insuficiência e pequenez de Timor, a sua
integração na Indonésia; o terceiro, partido
comunista de tendências pretensamente
maoistas, com uma ideologia que dificilmente
se podia enquadrar no conteúdo geopolítico de
Timor, defendia uma independência imediata
como uma pequena Albânia do Oriente
susceptível de se manter à custa dos ventos de
Pekin e Moscou.
Foi a política defendida pela Fretilin que
conduziu a uma situação de conflito que levou à
intervenção armada indonésia. Em Timor muita
gente sustenta que a Fretilin fez melhor o jogo
da Apodeti que os próprios militantes deste
partido.

Dir-se-ia que o programa político da UDT
(União Democrática Timorense) — independência de Timor por via de uma íntima colaboração com Portugal — deveria conferir-lhe um
certo apoio por parte do governo de Lisboa.
Trata-se, porém, de uma suposição errada; um
dos objectivos do 25 de Abril, provavelmente o
mais importante de todos, era o da entrega do
Ultramar português à Rússia. A que título
Timor ficaria de fora? A Fretilin, criada
apressadamente em Lisboa em Maio de 1974
foi — e vê-se que continua a ser embora
politicamente já não exista em Timor — o alvo
das preferências dos «capitães» e dos políticos
de Lisboa.
Encarando o problema objectivamente dir-seia que o governo português agiu, e age,
provocatoriamente para com Djakarta. A Indonésia, bem ou mal, resolveu radicalmente o
problema comunista. Uma solução que sem
dúvida não foi tomada de ânimo leve e que, por
isso mesmo, a Indonésia não consente que seja
atacada pela criação artificial de um pequeno
Estado comunista encravado no seu corpo. Os
políticos de Abril podiam ignorar este facto mas
Moscou — que por intermédio do MFA e PC
mandava em Lisboa — não.
Pode ser que estas ideias continuem a ser
complicadas de mais para o nosso palácio das
Necessidades. Não obstante parecem primárias:
Djakarta sempre se opôs à criação de um Estado
comunista em Timor que os sucessivos
governos de Lisboa persistiam em apoiar. Supor
o contrário, por estupidez ou má fé, conduziu a
um conflito em que o bravo e leal povo
timorense está a ser aniquilado.
Antes da Fretilin ter proclamado unilateralmente a independência de Timor Oriental — a
bandeira portuguesa sempre flutuou no alto do
mastro da Ponte Macassar corno uma manifestação de esperança e confiança dos povos timorenses em Portugal.
«Em abono da verdade histórica», diz José
Martins, presidente do KOTA (Klibur Oan Timor Aswain) «e apesar das vicissitudes a que o
nosso povo duramente foi sujeito e a que está
duramente sujeitado, temos de reconhecer que o
culto pela Pátria Portuguesa continua bem vivo
no espírito dos timorenses. Poderá parecer
estranho que tal aconteça entre gente e paragens
tão remotas de Lisboa. Porém, isso é um facto
palpável e constitui motivo de constante
orgulho porque, se por um lado houve
portugueses que se excederam, por outro lado
também houve portugueses que marcaram para
sempre o povo timorense através
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dos seus exemplos de homens de bem. A civilização portuguesa trouxe para Timor muitos
motivos de orgulho, e digamos até, exemplos
luminosos de uma possível comunidade fraterna».
Sem dúvida estas são as palavras adequadas:
«Uma possível comunidade fraterna». Mas uma
comunidade feita entre nós com excepção de
todos e quaisquer outros povos, incluindo os
indonésios, que deixaram na ocupação da
maravilhosa «ilha verde e vermelha» de Timor
um rasto de sangue que os anos não
conseguirão facilmente apagar.
Para que essa «comunidade fraterna» possa
ser criada é necessário, porém, que o Ministério
dos Negócios Estrangeiros de Lisboa não
insista numa solução politicamente impossível.
Nem Djakarta pode admitir um governo comunista em Dili nem o povo de Timor poderá jamais esquecer que foi a Fretilin que o empurrou
para uma situação de guerra em que lhe não era
possível ganhar mais do que a morte e a
destruição dos seus campos e das suas aldeias.
A Fretilin bateu-se nas montanhas contra o
invasor. Mas uma Fretilin que nada tinha e nada
tem com os seus dirigentes comunistas e que
nas bases defendia, só e apenas, a manutenção
da civilização portuguesa. Não é à Fretilin que
Portugal deve prestar homenagem. É ao nobre e
corajoso povo de Timor, porventura, o povo
mais português de Portugal.
Prestar homenagem é uma coisa, defender é
outra. Os governos de Lisboa — posteriores à
revolução — nunca se mostraram muito empenhados na defesa da sobrevivência das populações timorenses. Umas palavras de circunstância, ditas de quando em quando, e um
auxílio de miséria concedido àqueles que, sozinhos ou com as famílias, optaram por viver
nesta terra que também é sua.
Será só isto que o governo pode fazer? Será
que ninguém em Belém ou S. Bento sente o
imperioso dever de fazer o possível e o impossível pelas populações de Timor? Só quem não
conhece o espírito de Abril poderá ter dúvidas
quanto ao conteúdo das respostas.
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Os portugueses — os antigos, naturalmente, que eram verdadeiros portugueses – usavam dizer “estas barbas não
fizeram isto” ou “um homem com barbas
não faz isso». Em Espanha ainda hoje é
corrente a expressão “tener poca barba”
significando pouca experiência. Para os
romenos a importância da barba ainda era
maior; “barbat” era para eles sinónimo de
homem, quando quem as tinha praticava
actos de coragem e valor que as justificasse.
Por isso os alemães diziam “a barba faz
valente o homem”.
Mas tudo isso claro está se não pertence ao
passado está em vias de pertencer. Hoje dirse-ia que as barbas a mais ou com feitios
esquisitos levantam – embora por vezes
injustificadas – tão grandes e feias suspeições
que o velho adágio: “a barbas honradas não
há portas fechadas” está a cair no
esquecimento. E é pena, porque a barba tinha
“carácter frisante de virilidade masculina”
numa época em que a dignidade e a coragem
eram virtudes.
* O secretário-geral do PC, dr. Álvaro
Cunhal, pode ser muitas coisas, mas
futurólogo por certo não é. Tenha-se em
conta a entrevista dada ao “Europeo” em
Junho de 1975, por intermédio de Oriana
Fallaci. Nada do que afirmou se veio a
verificar. As suas recentes afirmações, a fazer
crédito pelas anteriores, não são, assim, de
molde a impressionar o país. Afirmar, como
o fez, que é indispensável “salvar Portugal da
dependência da guerra” é para a grande
maioria dos portugueses uma expressão vazia
de conteúdo. Se Portugal vier a ser alvo de
um ataque atómico por certo que serão os
russos que o levarão a cabo. Um ataque
norte-americano ao nosso país é
absolutamente impensável. Se Cunhal quer,
efectivamente,
salvar
Portugal
das
consequências de uma guerra atómica porque
não apela nesse sentido aos seus
“Kamaradas” de Moscou? E porque é que as
bases do seu partido, que sofrerão como os
demais portugueses as consequências desse
ataque, não o pressionam para o fazer? Ou
será que o comunismo é isso mesmo:
estupidez e hipocrisia ao serviço do
imperialismo moscovita?
Três interrogações que Oriana Fallaci
não lhe fez e foi pena porque as respostas
seriam hoje particularmente oportunas.

MONGUA
O brado de uma raça
O infeliz e incompreensível acontecimento de
Naulila e os constantes incitamentos alemães
aos povos angolanos para se revoltarem contra
Portugal foram a causa da rebelião que, em
1915, se verificou no sul de Angola. Como não
era possível às forças portuguesas que, sob o
comando do tenente-coronel Alves Roçadas,
actuavam na região do baixo Cubango, debelar
a insurreição, formal ou latente, que se
manifestava no gentio do Cuamato e
Cuanhama, foi enviado da Metrópole, em Março
de 1915, um corpo expedicionário, com cerca de
5000 homens.
Estas tropas eram comandadas por um dos
mais competentes militares da época, o General
Pereira d'Eça, que, além de assumir o governo
da Província de Angola tinha, por missão
genérica, pacificar o sul do território de modo a
restabelecer o nosso prestígio perante todos os
povos africanos e, no aspecto internacional,
permitir que Portugal se firmasse como país
soberano, suficientemente forte, para impor a
sua autoridade em qualquer ponto da Nação.
As forças expedicionárias desembarcaram em
Moçâmedes e, pouco tempo depois, marcharam
para o Humbe região que, pela sua situação
estratégica — coberta pela linha defensiva do
Cunene e nó de comunicações para o Evale,
Cuanhama, Cuamato e Donguêna — se
impunha como base de operações.
O evoluir da situação obrigou que as nossas
tropas constituíssem quatro colunas operacionais: a principal, sob o comando do General
Pereira d’Eça, dirigir-se-ia ao núcleo da insurreição: o Cuanhama; a segunda iria reocupar as
terras da Donguêna e Naulila; às duas últimas
foi dada a missão de pacificar o Cuamato e o
Evale.
Esperava-se, assim, que os povos em rebelião se fraccionassem para fazer frente a estes
quatro destacamentos. Tal, porém, não sucedeu. Orientados pelos alemães os rebeldes
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agruparam-se num núcleo de cerca de cem mil
guerreiros preparando-se para bater, sucessivamente, as nossas frentes. Para isso contavam
aplicar princípios tácticos de infantaria e empregar
os muitos milhares de espingardas Mausers,
Kropatcheks e Martinis — excepcionalmente
bem remuniciadas — que os alemães,
prodigamente, lhes tinham oferecido. Além
disso, talvez pela primeira vez na história e em
imitação das tropas europeias, os cuanhamas
empregaram cavalos nas operações, quer como
montadas de alguns dos seus «lengas» (chefes)
quer para o serviço dos estafetas.
Pode-se afirmar, sem receio de erro que pela
primeira vez na história dos levantamentos
tribais, as nossas tropas iam defrontar-se em
combate com um inimigo muito numeroso possuindo elevado moral e dotado com muito bom
armamento ligeiro, e perfeitamente adaptado ao
terreno e ao meio ambiente.
No dia 12 de Agosto o General Pereira d'Eça
iniciou as operações «...co m a certeza de que
tinha de sujeitar as tropas... a toda a espécie de
desconforto e, o que é mais, à fome e à sede,
mas não hesitei um momento em fazê-lo, fiado
no seu patriotismo...», conforme, mais tarde,
escreveu no seu Relatório ( 1 ).
Á coluna do Cuanhama — aquela que, mais
directamente se relacionou com os combates da
Mongua — compunha-se de dois batalhões de
infantaria, um de marinha, dois esquadrões de
cavalaria e duas baterias de artilharia de
campanha, num efectivo total de 2620 homens.
Como curiosidade regista-se a anotação do
General Pereira d'Eça que, pela primeira vez na
história de Angola, apareciam em operações
militares, camiões, lentos carros Ford

(1) Todas as citações entre comas, sem qualquer outra indicação,
foram extraídas deste Relatório.

que pouco ultrapassavam a velocidade dos solípedes e dos camelos e que, segundo afirmavam velhos sertanejos, não poderiam vencer as
dificuldades dos matos e dos caminhos arenosos
da região onde teriam de actuar, pelo que
estariam condenados ao insucesso. Felizmente,
no decorrer das operações, estes presságios
negativos não se verificaram.
Até ao Cunene a marcha fez-se sem qualquer
contrariedade, mas a passagem do vau do
Chimbua foi demorada e obrigou a grandes
esforços do pessoal e do gado não permitindo
que a coluna ultrapassasse a chana das Palmeiras. Nos três dias seguintes o destacamento
marchou, penosamente, através das chanas da
Garrafa e do Enforcado. Mau grado todo o interesse em deixar para trás aquelas desoladoras
paragens as etapas diárias foram da ordem dos
oito quilómetros.
Ao anoitecer do dia 16, a cerca de 2 km das
cacimbas da Mongua foram assinalados núcleos
rebeldes. O adiantado da hora não aconselhava
qualquer acção e, assim, as nossas tropas
estacionaram para passar a noite.
Ao amanhecer do dia seguinte recomeçou a
marcha, atravessando-se a «borda da terra do
Cuanhama, onde branco não há-de passar» as
nossas tropas atingiram, finalmente, o local das
primeiras cacimbas. Acto contínuo caiu sobre a
coluna uma viva fuzilaria.
Dentro da tradição das guerras africanas as
tropas passaram à formação de quadrado e a
artilharia bombardeou as posições dos rebeldes
fazendo calar o seu fogo. A cavalaria saiu, então, a bater o terreno mas as posições de resistência já tinham sido abandonadas.
Resolvida esta pequena escaramuça o destacamento calcorreou algumas centenas de
metros para chegar às cacimbas que veio a
encontrar quase secas, a custo permitindo
dessedentar o gado, e bivacou no local. Num
rápido reconhecimento verificou-se que, a uns
dois quilómetros de distância havia cacimbas
com mais água mas estavam defendidas pelo
gentio.
Estas cacimbas foram o objectivo marcado
para a marcha do dia 18 de Agosto. Mas mal se
tinham ultimado os preparativos para se levantar
o bivaque quando de novo rebentou o tiroteio
inimigo «com nutrida e certeira fuzilaria de armas
aperfeiçoadas».
Logo após as primeiras descarga os cuanhamas iniciaram uma manobra envolvente mas, as
nossas tropas, passados os primeiros segundos
de surpresa, tomaram as posição de combate,
enquanto a artilharia fazia fogo para sustar o
ímpeto do ataque. Mau grado o fogo dos nosso
canhões, das metralhadoras e das espin-

gardas, o inimigo utilizando todos os abrigos
oferecidos pelo terreno, pelos morros de salalé e
pelos troncos de espinheiros, conseguiram
aproximar-se muito do quadrado formado pelas
nossas tropas, flagelando-as duramente por
atiradores especiais.
Ao fim de três horas o intenso fogo inimigo
afrouxou e o General Pereira d'Eça aproveitou a
ocasião para mandar sair o grupo de esquadrões
a fim de carregar sobre o inimigo.
Foi o momento em que a cavalaria ia a deixar
o quadrado para se lançar em carga sobre o
inimigo que se dá um episódio de tal cunho
patriótico que nos faltam palavras para o descrever. Diz o Major Ferreira do Amaral, que
viveu esses momentos sublimes:
« . . . N u m dado momento um soldado da
bataria de metralhadoras, que estava vendo
Cavalaria 11 formar serenamente, levanta o
capacete ao ar e grita virado para dentro do quadrado: «viva a cavalaria portuguesa!» Alguns
soldados mais próximos e que melhor ouviram o
brado do homem, correspondem ao viva e, de
repente, num crescente quase mágico, começam
a soar os primeiros compassos da Portuguesa,
cantada pêlos soldados de Infantaria 17. O
número de vozes aumenta, dentro em pouco é
toda a coluna a entoar o patriótico hino, os
soldados começam a deixar de dar fogo;
levantam-se alguns. Por fim está a coluna toda de
pé, sem quase dar um tiro, cantando a
«Portuguesa» e saudando a cavalaria que ia
carregar sobre o inimigo, o qual quase chegou a
cessar fogo, espantado decerto com um fenómeno que nunca presenceara: uma coluna
cantando um hino em honra duma cavalaria que
se ia sacrificar e que correspondia cantando
também e dando vivas à Infantaria. Quem
escreve estas linhas tem visto alguns espectáculos emocionantes, mas nenhum o deixou até
hoje tão impressionado como este, impulsionado
pela alma do nosso soldado de infantaria que,
com esse gesto, levantou a coluna inteira de
perto de 3000 homens! 3000 portugueses, que,
sem estarem desmoralizados, se sentiam no
entanto asfixiar pela tenacidade e continuidade
do fogo inimigo durante perto de duas horas. Os
soldados indígenas da companhia de infantaria
de Moçambique não sabiam cantar a
«Portuguesa», mas levantaram-se e, com o cofio
numa das mãos e a espingarda na outra,
dançaram o seu batuque de guerra entoando um
cântico guerreiro! A cavalaria carregou, e até
muito depois de ela ter desaparecido na mata em
que se internou, a escorraçar o inimigo, a coluna
toda composta na sua grande massa de homens
de infantaria portuguesa,
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de pé, sem se importar com o fogo inimigo
que ainda caía, não deixou de dar vivas a Portugal e de cantar entusiasticamente a «Portuguesa», que nesse dia não representou outra
coisa, senão o brado duma raça que quer viver
e que sabe quanto deve à história e ao esforço
dos seus soldados.
A cavalaria realizou heroicamente a carga,
com grande sacrifício de vidas, salvou a coluna
e assim terminou o combate de 18 de Agosto.»
(1)
Após a retirada do inimigo o General Pereira
d'Eça decidiu adiar a tomada das cacimbas para
o dia seguinte e entrincheirar-se, pois previa
novo ataque do gentio. O resto desse dia
passaram-no as nossas tropas a reparar os estragos ocasionados pelo combate, a tratar das
nossas baixas — que foram bastantes — e a
fortificarem-se ligeiramente, para pernoita no
local.
Nessa noite o General Pereira d'Eça escreveu
no seu diário «que não esperava uma tão dura
investida do gentio, nem que este estivesse tão
bem armado, municiado e instruído. Verificou-se
que tinham muitas «Mausers» alemãs, muitas
«Kropatcheks»
e
inúmeras
«Martinis»,
abundante municiamento e que eram óptimos
atiradores. As nossas tropas sofreram o seu
baptismo de fogo com a maior valentia,
suportando a primeira investida em pé e procedendo depois à abertura de trincheiras debaixo
de uma verdadeira chuva de balas».
No dia seguinte «à mesma hora, durante o
mesmo tempo e com o mesmo ímpeto da véspera» o inimigo voltou a atacar.
Como na véspera as nossas tropas — então
já veteranas — portaram-se valorosamente, lutando contra um numeroso e aguerrido inimigo,
excepcionalmente bem municiado, mas que,
apesar disso, tornou a ser derrotado.
A falta de água obrigou a «levantar» o quadrado e, em duas longas horas a marchar «debaixo de fogo e com o gado quase sem poder
puxar devido à sede» assim se chegou às almejadas cacimbas.
«Foi penoso o pequeno trajecto» e um dos
combatentes de então, o Major Ferreira do
Amaral, recordou-o da seguinte maneira:
« . . . A uns 800 metros do objectivo que eram
as «cacimbas» (uns 7 ou 8 buracos com escassa
água) o inimigo empoleirado pelas árvores e
abrigado por morros de «salalé», repele a cavalaria e com ela, os auxiliares Damaros. A coluna
pára e prepara-se para ser atacada; o
(1) Livro de Ouro da Infantaria. Pag. 114.
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inimigo cessa o fogo e espera também qualquer
cousa. Nova tentativa da cavalaria para romper
através da mata é repelida. É então que num
arranco admirável, a companhia de Infantaria
17, sem mesmo armar baioneta, avança numa
carga heróica, arrastando consigo os soldados
indígenas de Moçambique e parte do batalhão
de marinha. Essa mesma infantaria que na
véspera entoou de pé a «Portuguesa» ao ver
carregar os valentes esquadrões, ia agora, por
sua vez, sacrificar-se e vingar as vítimas feitas
na véspera pelo inimigo à nossa brava
cavalaria. Nesse arranco não só repeliu o
inimigo, que recuou aterrado com o avanço e a
berraria dos nossos soldados de Infantaria 17,
mas ainda a infantaria se apropriou das
desejadas «cacimbas», de escassa mas preciosa
água, que no dia seguinte e subsequentes, havia
de matar a sede a todos os portugueses. Desse
dia 19, em diante, o inimigo cortou-nos as
comunicações e portanto o abastecimento de
água do Cunene pelos camions.»
Escreveu o General Pereira d'Eça que as
nossas tropas, logo que dessedentadas, voltaram «com a maior actividade aos trabalhos de
fortificação a que todos espontaneamente se
entregaram... Mas apesar de se trabalhar durante toda a noite só se conseguiu abrigar o
pessoal».
Na manhã do dia 20 de Agosto, «ainda não
eram 7 horas e 30 minutos quando de repente
se ouviu de todos os lados dizer «aí vêem eles»,
e, mal estas palavras eram ditas, todo o
quadrado se viu alvejado por intenso fogo,
certeiramente dirigido, e que como nos dois
dias anteriores, visava especialmente os solípedes».
Dez horas sucessivas o quadrado português
resistiu ao fogo inimigo: «os abrigos para o
pessoal evitaram que neste houvesse grandes
baixas, porém o gado, que não tinha sido possível proteger, caía varado pelas balas em
grande quantidade».
Coube então a vez da artilharia suportar o
esforço do combate procurando, com os seus
fogos, sustar o ímpeto inimigo. Os canhões das
duas batarias de campanha dispararam
continuamente alvejando a imensa mole que se
movimentava em frente do quadrado, procurando envolvê-lo.
Quando os canhões, já rubros, não suportavam mais disparos, o General Pereira d'Eça
mandou que a cavalaria, devidamente apoiada
por alguma infantaria, carregasse sobre o inimigo — mas a nossa cavalaria estava reduzida a
quatro cavalos!

Perante este facto o General Pereira d'Eça
ordenou que o Batalhão de Infantaria 17, a 15.a
Companhia de landins e o Batalhão de Marinha
carregassem à baioneta.
«Esta ordem — referiu depois o General Pereira d'Eça — foi cumprida com um entusiasmo
enorme» e, de novo não podemos deixar de nos
socorrer das palavras do Major Ferreira do
Amaral, para descrever essa memorável carga.
«Pelas 8.30 minutos a marinha recebe ordem
para carregar; a face da esquerda não resiste e,
como na véspera, avança um arranco
formidável e tão espontâneo, que novamente
arrasta os soldados indígenas de Moçambique e
os restos do esquadrão de cavalaria 11, que já
apeado por ter perdido quase todos os seus
cavalos, se estendera em atiradores na citada
face esquerda.
Os soldados de cavalaria 11 choravam de
raiva, por não terem baionetas nas suas carabinas, como tinham os seus camaradas indígenas de Moçambique e os bravos camaradas do
17 do Alentejo. Enquanto o batalhão de marinha
carregava sobre o inimigo, na face da frente,
infantaria 17 acompanhada pelos seus
camaradas da face da esquerda punha em fuga
desordenada os bandos do inimigo, que
aterrados, fugiam, por conhecer do combate da
véspera, os arrancos terríveis das bayonetas do
17.
E assim terminaram, por assim dizer, as lutas
ásperas contra o mais aguerrido inimigo e mais
bem armado adversário, que nós portugueses
encontrámos nas nossas campanhas coloniais.
Todas as armas compartilharam das glórias e
sacrifícios dos portugueses nessas paragens ...»

para as nossas tropas até se alcançar Ngiva, o
que se conseguiu às 14 horas do dia 14 de Setembro de 1915, data em que, de facto, se pôde
declarar extinta a rebelião que se verificou no
sul de Angola.

Mais de meio século se passou sobre os
combates da Mongua — dir-se-ia que passaram
cinco séculos! — e poucas memórias ficaram
desse brilhante feito de armas. A cavalaria ainda
comemora a «carga do 11 e do 4», a infantaria
esqueceu-se da sua última carga à baioneta feita
pelos infantes do «17 e pela 15.a de landins»; a
marinha ostenta no Museu de Marinha um
excelente quadro do «quadrado de Mongua,
onde se vê o capitão-tenente Cerqueira» que
carregou à frente dos seus pelotões ... (que
foram)... uma unidade de elite cuja têmpera fica
definida dizendo que foi a mais resistente nas
marchas e a mais esforçada nos combates»; a
artilharia não mais se lembrou dos seus
artilheiros e dos seus canhões que estiveram no
quadrado da Mongua. Um desses canhões ainda
esteve muitos anos na fortaleza de S. Miguel,
em Luanda, mas até esse único testemunho de
um épico combate, foi esquecido... em 1975.
Hoje, para Portugal, nada mais resta que a
memória de uma epopeia ultramarina. Para alguns portugueses, porém, ainda há o orgulho de
serem netos daqueles que foram o último brado
de uma raça.
N. V. S.

O General Pereira d'Eça escreveu, depois, no
seu Relatório de Campanha: «Terminada a
carga, percorri as faces do quadrado, acompanhado pelo chefe do estado-maior, a felicitar as
tropas pela sua bravura. E o entusiasmo com
que fui recebido e com que foi saudada a Pátria
e a República mostravam-me bem nitidamente
aquilo que para mim sempre fora indiscutível,
que nada tinha amortecido o valor do soldado
português e que só tinha que orgulhar-me pela
sua atitude em todas as situações da dura
campanha em que estávamos empenhados».
Com a debandada dos cuanhamas rebeldes
terminaram os combates da Mongua. Mas as
operações continuaram, com intenso esforço
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