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A Rêdâcçâo Íunciona como um côletúô,9od6do 6 6ráoradoÍ6,
pe mdáênres ou .vê-Ed r. c
sntados no Conselhode Rêdacção.

Os a.iqo., daclilosrafados ê êm triplÉ:do, dààao cr .núegues ao
SácÍê1áriô dê Redác!ãô ou Oi.du .é - fim do dia 1 dô mé§

ânlêriÕr à prêtêndida publi.âÇão.

A Âêdacção procqôrá diÉutn d. i96 @m osautôrê§, pode^do â

tua publicaão $r a;ômpânh-a dé uma nôta da Redaceão a não
âcêiiâção dê um âftioo erá empre jurtiíicâda.

A Bedácção encor.jâ a Íomação d€ grupos de apoio da Fàr. êm
EscoLas, Fábri@!, H€rdâd.s, A$ociaçõêr, êlc. p./. rnt óiüs:
rêcolhâ dê dôdos, Íêda@âo, pÍomocãô dê côóquio'. óG'b/<à e

v€ndã, proPgÊnda, envio dê suseíões, eic. ÊÍitur,Ú t rran Ô

coíeio dos lêitores, nomêádamênte, paÍa deb.m - tu rros

aútores ôu da Bedacção.
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p.ía dG Lei10í6", , polémrcâ de !m leiror que volia á. feniçaÍlas

Nâ ec@i de Etnolos,ã àpÍese.tâmos p,agas de lMonre GoÍdo é
Fuzêra nuru .eolhâ da tâd'Ção orâl de ocioqenários: a vose espe.
cÉr ar.íçiô para eÍa amoíra de sabedora e humor popu ar€s A
wocacâo dê Bênto dê Jesus CaÍa.a redâ poÍ Luísa lrene tem üm
e.peciál Ís.iricadô pêra a RÊSPOSÍA: na alocuçãô dó Cêmtréno dô:

"ÍespoÍa dôs jôvêôs de ôniêm ds jôvens dê

úta com o Proíesor Nu.o Grandeque
ús @ma uma .xperiéncrâ viva nã enverhec da Un vefdade. Aindâ
ro Émpô d. Saúdê vem ô artisô de Caílos Ca de Ía 1e oúrôs) qúê
râz uma Ísgiiva iú.rãô nôs necanÉmos psicôiósicôs dê quêm
tabarha A asrcuhura raz a súa eÍreLa rer compreend'do o que se

caôpos teÍia polpado óurtos danos áo â!ânco
..vôluc'oúÍio dê aÉs Abrir Jóãô BÍnês roi a um Congrerso em
udoi,d e rà/nor uru v eio r'êíd oo aue pode \e, d rn'mdÇ;ô
eiÉ'o.urtlral. O p()má (duplol de Jo* Fanha dá nos umâ ouúâ
,dia d9 Épirlar "poéra dê @mbatê".

R€SPOSTA dá úm d6iaquê êspeciál à ntuacão polar'câ quê rê v,vê

-tu.lre.tê. Os "Íeo(es da lmpreõsa" ,azem.nos pergunraÍ onde
@rea. onde â.âba a GqleÍdal2

O'múôv v6 a pÍoln rno: leiror, compa.êos polit cos 'lespe'rive6"
d. hoie óm ôs dô§ anos 301amâdeu Lôpêssabinô debru.â{e obíê
o alvo lc€ €Íôl dar foÍcas dá ordem os rêÍiveÉ esqleíd sras
Esqu*ido§ Lcâm os.i.ofêns'rcs bombi as petJ porícia O deseDho
de Vdsco sobÍe a reprê$ão íúÍÍa ôs inqLÉdores do§ nôssôs rempos.

A "hÀiória eiemplãÍ'{no veÍú daconiracápâ)êô Ediror'â dãô nôs
o mot. da BESPOSTA nÔ 3i é o âre{a pará â siruâcãô quê esramos
v've.do luma Aêpública de Weimar) I ê aponram.nos o cámiôhó da
u.idade ânrirascÉta Oue tem quem a desêjê é quem a sâbôiê. Oaí
quê na no$à capa súrjam as bêndenasda unidrdê ê da ura.

NOTA - O no 4 de BESPOSTA ená na DÍimeira seúàna dê Ou

t_
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Abrimos íêíe núhêrô uma
seccão êm quê publicamos ex.
lrados do .orêio dos lêhorês ê

Éláboradores 6pon.âneos. Eí
peramos cria, condiÇôes paÍa
podêrúo3 rêspo.dêr pe*oal
mênrê a6 q!ê e nor diriiâm,
enviando os ncsos comênráÍio!
âos tr.bâlh6 ê cÍíicas r€ce-
hidâs- Um pedido fazemos: qu€
rodâ a cotresp.ndência iênha
i.dacaÇâo da morada do rêmÊ
i€nt€! Ficanos à ê!9era - há
muitos tâlenrôs adoÍmêcidôs,
há múirâs idêiás â tazê. p.rá
êí€ no$o ê rc$o projêcro.

correspondência

Envievôs hoje um êxemplâr do
semanário resrÔnâl "o Povo dê

G!'maÍãet no 19 dê 6 7 74 qle
pub icôu um rexro sobrà
B J. CarâF eabôràdo Pôr m m a

pà{ir dê adiqo§ publicâdo§ nas

dLas pÍrmelÍas "BESPOSTA .

.lúlqo ser po$ivel pÍôPâqandear

á no$a Rêvira Publicando rêx_

ios nó5 jornais ÍêsionaÉ; e*a é

uma raÍeía quê Ôs miiiantês Ôul

ruÍa,s devêm desempênhâÍ com
á$idu dâde, orga.i2ando mesmo
col.divos de actão dhural de

manênâ a ens obar nêssê Íába
hô várias Pe$oas, .ômo acon'

tece rá em Glimarâes e númà

àcÇão sobre a Côoperat va Edi
de Gu,mâÍãeí'

ldê q!e mrlnanes cuhuÍáhâde'
rênrês da FAPIR sàô sóc os t!n-

A FAPIR, alravés da "RESPOS
Í4", dêverá fazer chegaÍ eía
ideia a rôdos os m'1iiàntes culru
rais sàÍâ quê êm muitos usaíes

surrám núclêÔs ou co ê.t vos de

apoio à nôsâ BÍêvislâ .!huÍal

{cada de Joâo Canos Macàdo

2

Há qucm úve à Jlíabsr zacan ao
povo cÔm . íim d. pÍêpârar os

seus luturos se9uldoÍes, o5 §eus

acaiô§. Ouem a$'m o lâz ó um
c,'m noso, pÔ sa rabelizaÍ nãÔ -á

e a lêr manrendo o no enranro
aíaíâdo da v da cuhuíal com o
I'm de ô conrinuâr a êrPlo

dade e no Ensino Burg!êsê.; âl
íabêrLzJr, é ut lizãr todos os

mêios e íEiêrià s, incúindo a

análise ao.tuôi d ano soc'ô Polí
.cô, pâra lluminaÍ Ôult!ra '
menre o sêr humano, alêm de se

he íacu 1Jr a aprend zàsem da
êscrirs e da enurà, é fazêr cÔm
que home.s ê mu heÍês, rovens
ou vêlrrôs, compreênddm o mun-
do qle os rodeia ê o Pôsam
ana sar consciêÔlemenrê

É prêc sô que lodôs êqueles que

sê dizem píosÍê$isras rômem
consc ênc a dê que a Allabêtiza

EnslnaÍ a quém a es.revêÍ ê a ler
pâra melhoÍ ô êxPloraÍ-lns m Ô

Íazêm os íascsras lri izando
mê§mo o mérodo Pâllo Freire,
por exempó no Brasil), é um
cr me rão moníruÔso e hoÍrÔ'

urirzaÉo Írrmà
bômbâ com. a de neuúõêsl

Ens nar um ser r eÍ ê a escrevêr,
numa accâo dêllÔcadr culiura e

pôl'ri.amentê, e deixá- Ô po«e
rio.meôtê à mercê das sâÍas da
buÍsresiâ e §uà ani cuhuÍa, é

um crime quê rÔdos os a.riíâs
ci§1as ê mlltrante§ cuhLÍais de-

os cL*ôs de a labêiiza.ão, na

su3 ma oÍia oÍ êntàdos por mi
tanlês cukurai§, insêÍem 5-" 1ÔÚ

devêm insern{ê) .!ma acÇão

cuhnral conlinuâda istô, se se

dêíende e oriênra !m CuBô ôe
AlldberizaÇãô como LnnÍ!men-
ro dê C!lrura e dê corsciência

Dêvemos barernos com rcdàs as

nossa5 íoÍcàs pero desenvolv
menro de acções .lltura s â vá

rios niveÉ, ma§, oriê.tando
e$as accões pàra uma ôctivdade
cukural conrlnúâda, Pois só

asvm a accão c!lluralPÔdêrá ser

um elo íundamenral da uta pê a

POEI\,IA SUBINDO (OS PREÇOSI

da caÍ.ê, a sopa 
'lê 

oso

Os min6tos ex.lamanr, mer.íóricos ê gravêsl

Oue se ape ê ô.inro, po§.

- âq! remos númêÍôsl

Os cabarêt ênãô ôhe os

os cinros enão apenados
os Con§e hô: de Adm,.kÍâçâo requêrêmràntáres pêía dELnÍàm plânos

lpodê sâlvarsê à e.onom a com a bâr sa .lándo hÔÍas? I

Os pe xes crescem nô maÍ alrô
As vacas paíam no pÍado

As esp nhas rêm m!'t.lóíoro

Os o$os são o quê há de mêlhó, para o eíómJso
lazem sopa mu ro levê ê nuÍ t va

Os m nistos êrp cam, a crise é sravê
m3s em bÍeve será debela&

HOMEM PRÉVÊNIDO

Os pêiies sabem a d Íêc.ão dô cJrdume

Conhecem a asrddável lenridâo das áquJs no dor:o
e a pê^êsu .ão do al menlo.
Nãô conhecem o Jnzô e são pô, vezes

O côe ho conhe.ê às rocas
Os sn os das planras tenÍas

Nãô co.hece as ásLiàs e os cacadoÍes
mâs não o apa.rràm desp.evenido duas vêzes

O homêm conhece ã maô,
a sua uriidade, a màqu na,

oexeÍciclo dos músculÔs .o.taindo se

com rendões comÔ cabo§ de aÇo

Não conhêcê, muitas vezês, os §eus i.imisos
mas será apáfhado dêspreveri.lo duas vezesT
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A UNIDADE CONTRA O FASCISMO .

AS PALAVRAS E OS ACTOS
1. No dia l0 de Junho caíu um jovem numa rua de Lisboa - as suas bandeiras de luta erguiam-se nesse dia,
porque a sua consciência política nâo lhe permitia aceitar o insulto de uma maniÍestaçào dos adepros de
Hitler em Portugal. Ele erguia bandeiras bem caras ao povo português - cuja memóna não é tâo curta quanto
a de alguns actuais administradores das liberdades públicas. O Íacto de ele ter caído (e ú caàm os
antiÍascistas, como Íeconhece Raul Rego), o Íacto de ser possível, legal (e pÍotegidal) a realizaÇão de
maniÍestações pró_nazis, o facto da repressão e o assassinato serem silenciados (isto é, aceites) ou tratados
como coisás de "extremistas" ou "provocadores" pelas forças políticas,,respeitáveis.,, tudo isto deve
constituir um grande alerta a todos os portugueses democratas e progressistas, para onde vamos? oueremos
ser pârceiros do comodismo, da conciliação ou da traicão?

2. os trôbalhadores apontam o cêminho da luta - desde os operários da construção civil âos proÍessores,
passando pelos homens do mar-e levântam-se pelo pão cada vez mais diÍícil, pelas liberdades e pela
independência da nossa teÍa. Este caminho tem sido seguido com belíssimos Írutos por vastos sectores de
opinião que se uniram em torno do Tribunal Cívico l{umberto Delgado para condenar o fascismo e a p,DE
que lhe deu suporte. ReÍlecte'se ainda na enorme solidâ.iedade demonstrada em memória de Jose Jorge
Íllorais e bem assim na ampla adesão ao protesto contra o regÍesso de Íomás.

3. Alastra em cada dia o desejo dê unidade de todos os democratas - cada vez o sentimos @m maror
impaciência, que atinge a raiva quando vemos chegar, legal e impunemente, ao aeroporto de Lisboa o último
presidente do regime Íascista. lllas o caminho pam a sua materializaçâo estí peiado àe escolhos. o que a vem
rmped ndo? Ouem a boicota?

Sâo cenamente,. e-antes de mais. os representantes directos da alta burguesia e da reacÉo, que tudo Íazem
para cavar a divisão no seio do povo. Bem, mas esses Íazem o seü papet e o povo já os vai conhecendo. Mas
rão, em panicular, âque es que, de dentro do câmpo popular (e falando em seu nome) actuam de tal mdo
que pârece que o seu principal objectivo é rninar essa unidade na accão com a urgência que a situaçâo exige.siml como interpretar de outro modo a atitude em rerâcão a uma inrcrativà como o TÍibunar cívao
Hümberto Delgado. ou que intelectuais antiÍascistas reconhecido§ seiam levados a descobrir intuitos ,duvido-
sos" numá manifestacão de rêpúdio pêlo regresso de Américo loús? Como interprerar o comporramento
no s,eio da comissão de Homenagem a Bento de Jesus câraça e oue a nossa Revista denunciou de modo
insofismável (ver página 6)?

De.pouco serve atacar o lascismo ou pregar a unidade apenâs em palavras, se entÍetanto, nos actos. sê vâo
aplicando. oü se dá cobertura. a medidas que empurrâm p€ra a fascizacão a vida política nacional.

4, Perante o desprestígio crescente em que cai o Goveho junto do povo, vão-se acumulando sinais
encorâjadore§ na actual situacão:_ por um lado é o sentimento de combâtividade que Íaz rutar os mineiros da panasqueira e traz para a rua
milharês de trabalhadores desde um pujante lo de Maio no continente âs Jornadas de Luta na llha da
llladeira;

- por outro lado, é o constante afruxo de intereduars prestigiados e sinceros democratas de vários
quadrantes às iniciativas uniúriâs atrás reÍeridas.
Por tudo isso se coloca a necessidade, a urgência e a possibiridade de incrementaÍ uma @esão capaz de dar
cúrpo à resistência popular organizada - único meio ie abrir caminho a uma verdadêira alternativ; democrá-
tica e de progresso.

A RESPOSTA §aberá âgarrar a bandeira cla unidáde e da luta e colocá,la nessa torrente patriótaca que se vai
erguendo em cada dia.
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A CULTURA

E UMA ARMA-
Luísa lre.e Dias Amado

1978 Bento de iesus Caraçall ãqui e aqora,
con'esld minhd vol que sP'd volPt. ôslê or'ro nuê
qritos será, te digo ainda e sempre - Presentesl

Presentes nôs - os que hé tri_t" aros pt"n "' j"v"".
nesta pátria nossa e a quern com o teu estimu o, o
teu apoio, a tua vontâde, a pa avra coraiosa e forte,
lncitaste para dlante, formando a ênorme onda que
sê vêio a abater com forcâ nova e renovada, nas
praias alastradas do Íascismo português.

Nós Íornos o MUD Juvenill

Í\ós Íomos ô tuu e a nossa resposta à ditâdura e ao
ditador, eo Est;do I\lovo, às milíclas íasclstas dâs

escolas e clas íábricas, à lvocrdêde Portuguesa.

\ós fomo' a trà - ê nossl resposta d .rr reg..nF quê
tento,-r, por todos os rngios, deiDrmar nos por uma
falsa cultura, que tentoJ incutlr nos ldeias retróga
.las e ôbscuranrisrâs.

Nós íornos aqLreles jovens qLre em 1945 disse
ram NAOI

Os jovens de hoie aqul prescnres e qu-'não conhece
raÍr BentL. .le Jesus Caraca coderão interroq;r nos
pn qun'a. J.. 3n. n. prs\. oo:. o5ld'ros .q.

Por que rer:âo reDres.nta c e, ainda hr.:je, :^, e o de
Jni.]o e-1 F ro, o,loi r.rsco,, l-dir.rerrr':.,õ",,
polítlcas.

* lnie,vencão p,.lÊ.da rn, 27 6 r97a d|r^! ; ' ---:'- ' ,.
d.3oo an ve,5:l io at,Desenfu.e r.áo abe toràn'r



Por que razâo, homens e mulheres que não escon
dem as suas divergêncías, se sentem obrigados a
participar nesta homenagem e o fazem de uma
forma maciÇa e signiÍicariva.

E nós diremos:

- Porque Bento Jesus Caraça, representou para a
nossa geração o homem completo e íntegro - ser-
viu os seus ideâis com convicÇão Íirme e coerente,
mas nós sabÍamos, que iamais aceitaria servir-se de_

les.

- O homem de inteligência superior, de sólida e

vasta cultura, que nunca se aÍastou das massas popu
lares e dos problemas do seu Povo.

- O homem de princípios rÍgidos e vontade Íorte.

- O homem de coragem, que levava as suas con-
vicções até às últimas consequéncias.

Bento de Jesus caraça era, para nós e na realidade,
tin ultdnea.nêntê um s:rnbolo e Lm Ídolo.

Professor Catedrático muito jovem, vivia apenas da
sua actividade como proÍessor, o que nâo impediu
que tomasse as posicões que a sua consciência lhe
iÍ'pôs e cuiás consequéncias urtirras seriaÍ a sua
demissão compulsivá, em Outubro de 46, do lnstitu-
to de Ciências Económicas e Financeiras, junta
mente com o nosso tão saudoso e respeitado Profes
sor Azevedo Gomes.

Tendo se reál /ddo corro proÍissior"l de ercepcào,
conquislado a admiração e o respêito das pessoas

mais qualificadas do seu ternpo e de todos os qua-
drantes políticos, a sua demissão provocou uma
onda de indignacâo geral lraduzida, em muitos ca
sos, pelo protesto colectivo dos Conselhos Escolares
constituídos por professores de várias Faculdades, e
do "êcror juve'1il do trabdlho e das escolds.

Bepresenlou pêra nós â Cultura ao serviço do Povo,
impulsionador que Íoi da Universidade Popular, da
Biblioteca Cosmos e de lnúmero6 grupos culturais
em organizações associativas intimamente ligadas ao
povo trabalhador.

E aanda hoje, 30 anos volvidos, quântos de nós nâo
se interrogarão, em face da rápida sucessão e acele-
racão dos acontecimentos na nossa terra, sobre o

quê pensâriâ, o que nos diria, o que nos acon§elharia
Bento Jesus caraça.

Algumas respostas temo§ como certas:

- Manteria o diálogo com todas as Íorças políticas
em confronto e empenhadas num ruturo mais oro'
missor.

- Tentaria concilia' os homens enlre si sem que_

bra de dignidade ou situaÇâo de iniustiça

- Lutaria para que o Povo da sud telra conquis
tasse a emancipacão através da Cultura.

- Diria mais uma vez aos homens que a tareÍâ
priorirária é â tomada de consciência pelo Povo, da

sua própria Íorça, consciência essa só atingidâ pela

libertação cultural.

- Diria e repetiria - êspalhem escolas - Íormem
professores - alÍabetizem - alÍabe_
tizem - alíabetizem.

- Libertem de uma educacâo tendenciosa e

obscurântista o Povo sofredor da nossa terra.

E passâmos a citálo:

"É que o problema do ensino entre nós ultrapassou
já, de longe, o plano da urgência ou não urgência da

sua reforma.

Os estragos produzidos por um sistema decrépito de

estudos e que iá agora levarão muitos anos a reparar,
são de tal ordem que o problema s_e coloca noutro
prdno o dã exislénc'á nocional. E que não cle;o
que lenhà qrande p'obabilidàde de sobrevivênciã,
por muíto tempo, como naÇão de facto indepen
dente um país quê, na idade da técnica tem, sobre

tudo nos ramos primário e técnico, um sistema de

ensino comonósotemos" (30de Novembro de

1946 - Voz do Operário)

É nossa conviccão que o problema ainda hoie se põe

com o n esma graviddde ê d mesma urgéncid.

Outra licão nos deixou Bento de Jesus Caraca - re-
cordemos aqul as palavras reÍeridâs err nome da
então Comissâo Central do Àlovimento de Unidade
Democrática, em Outubro de 1947, e que nos sur
gem com a actualidade proféticá de todas as mensa-
gens que nos legou:

5



E citamo-lo novamente:

"Em plena carreira pe a conquista da Dernocracia,

olhanào para o adquirido (.. ) diriqimo nos a todos
{...1 odra rl.es rembÍa' que d redlrldÇão dos nosso5

objeit,vos depend" er'l p'imeira linha da unidade
qu; todos nós soubermos construir e manter (" ) ela

e só ela, nos levãrá amanhã à vitória Íinal (...)"

E citando ainda:
"Hoje, mais do que nunca, inscrevemos nã nossa

bandeira a letra de fogoi Unidade - Unidade - Uni-
dade."

E para terrninar, esta minha voz que será vozes,

ainda e sempre aqui se ergue para rea{irmarmos que

enqudnto a vida 'or 1ossa, lutaremos oor nós ê po'
ti Bento de Jesus CaraÇa, em memória do que por ti
nos Íoi dddo, pê-d q,re o íascisno jamais regress' à

nossd pálrid, pa'â que nào 'nd's or nocsos iovens
morTam na rua, para que, em qualquer lugar a

qualquer hora, um qrito imenso e forte se erga sobre

toda a terra...

FASCISI\^O NUNCA I\1A ISI

A PROPOSITO.

A Homenagem Nacional a Bento de Jesus Caraça
surgiu aos olhos do grande público nos Íinais de
Junho a propósiIo da Romagem do dia 27 ao Cemi
tério dos Prazeres, a qual serviu de pretexto pâra se
juntarem os secretários gerais do PS e do PCP. Os
promotores desta romagem ignoraram a Comissão
Executiva de Homenagem Nacionai ao ponto de a

deixar ausente da tribuna em que pontificavam os
dirigentes dos citados partidos, à margem de quais-
quer critérios conÍormes ao espírito amplo e de
unidade antifascista que o núcleo inicial da Home
nagem havia anuncíado,

Todavia, esse espírito subsiste, em particular na

maioria das pessoas que conviverarn de perto com
Bento Caraca. e que, inspiradas pelo seu exemplo,
decerto pretendem construir a unidâde com todos
us ênt;fáscistds {e só com essesl).

RÉSPOSTA dirigiu uma carta à Comissão Executiva
alertando para tudo isto. A Comissão não foi capaz,

ou não quis, contrariar a instrumentalizaÇão eviden_
te, e que nem sequer poupou velhos discípLrlos do
homenageado,

N4as â !-lJmenagem não terminou em Junho às por-

tas do Cemitério dos Prazeres. lJem vai terminar no

Íinal deste ano. Ela vai continuar! Já continuou
quando no dia 3 de Julho a Livraria Bento de Jesus
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Caraça, do Porto, realizou uma ses§âo, com a cola_

boração da nossa ílevista e com a presença activa de

"jovens de ontem e de hoje". E havia estado presen_

te de maneira exemplar nas intervenções de Mário
Dionísio e Luisa lrene Dias Amado na citada Roma
gem (a primeira publicada em "O iurnal ' e a segun'

da publicádâ rreste uúmero da RESPOSÍA).

Ali cncontramos o eco autêntico do intelectual po-

pular q,ie "serviu os seus ideials cum convicção
Íirme c coêrcnte mas que iamais aceitaria servlr'se

deles", do homem que incitou os jovens dê há

30 ânos como Luisa lrene, mostrando_lhes que a

tareÍa prioritária é a tomada de consciência pelo

Povo da sua própria Íorça.

Ali o,rvimos Mário Dionísio a alertar_nos para que
"sem um míIimo de cultura indispensável e o exer-

cício do espírito crítico, grandes ma§sas humanas
poderâo ser levadas para aqui ou para ali por aqul
ou por ali, serão mobilizadas ou sustidas na sua

marcha. mas nunca serão elas própriás â decidir do
seu destino".

RESPoSTA continua intere§sada nesta Homenagem
que traz consigo o germén da unidade antifa§cista
que o último 10 de Junho e a memôria de José

Jorqe lvrorais a todos nos exigem,

t-



MEDICINA:

UM OUTRO ENSINO E POSS|VEL

ENIREVISTA COIU O P ROF. NUNO G RANDE O

Do INSIIIUTo DE CIÊNCIAS BIoMÉDIcAs ABE L SALAZAR (PoRTo)

Foi ao nívêl da ciência ê da cultura que cristalizâ-
ram algumas das Íacetas mais retrógEdas do regime
Íascista. O Íraco desenvolvimento dos conhecimen-
tos cientíÍicos e da Universidade reÍlectem o carác-
ter pflmário do regime social. Nu nosso país, ao
incipiente desenvolvimento das Íorças prodútivas
não corresponderâm sequer âí Escolas Superiores
enquanto Cenlros de Íormação de quadros, quedan-
do-se as Universidades em níveis próprios de umâ
sociedâde pré-capitalistê, mostrando-se desligádas
das necessidades sociais e ineapazes de responder às
solicitações básicas do aparelho produtivo.

A renovação veriÍicada após o 25 de Abril abalou
privilégios (muitos já restaurados), abriu muitos es-
píritos. talhou novos conceitos hoje aquisições (? l)
consagradas na Constituição. No entanto, ao nível
das lnstituicôes de Ensino pouco houve que tradu-
zisse um avanço na concepÇão tradicional da velha
Universidade Portuguesa, O lnstituto de Ciências
diomédicas "Abel Salazar", no Porto, constitui um
caso râro em que Íoram ultrâpassados os estereo-
tipos já condenados pela própria sociedade capita-
lista moderna, tendo surgido da conjugaÉo de di-
versos factores Íavoráveis: embnão de corpo cien-
tíÍico Íormado no aús.guerra (e logo desÍêito) até
às possibilidades abeítas pelo 25 de Abril numa.
Universidade que teve entâo como Reitor o ProÍes"
sor Ruy Lu ís Gomes.

É sob estas perspectivas que nos pârece relevante
divulgar a realidade que é já hoje esta Escola Supe-
rior de que Íoi grande obreiro o ProÍessor Corino de
Andrade apoiado num conjunto de ProÍessores e
Especialistas {no país e no estrangeiro) de que é

iusto destacar o pâpel determinante que couhe ao
ProÍessor Nuno Grande. PoÍ este motivo lhe fizemos
uma pequena entrevistâ que é ricâ de esclarecimen-
tos para os nossos leitores.

No panorãma Universitário português; quais
objectivos que presidiram à criação do lnstituto
ciências Biomédicas "Abel Salazar"?

Em todo o mundo se Íaz hoie um apeío à inserção
dâ Universidade no meio social que a justiÍicâ e

mantém. Até agora, as Escolas e Faculdades

Iêm realizado trdbalho desinserido das e\igéncias
locais o que tem como consequência, â drâmática
Íalta de Técnicos parc a realização de tareías emi
nentes, enquanto que sobram nalguns sectores pro-
íiss:ondis. Ord, estd situdção é ranro 'nais gÍave,
quanto as Universidades vão consumindo verbas ca

dá ve7 máis volumosas, pondo em causa a càpaci
dade dos orÇâmentos públicos.

Por oUtro lado, mesmo no que diz respeito às profis
sóes que a Universidade garante, mantém-se o esque-
ma tradicionalista do ênsino escolástico, altamente
discursivo e com uma pequena participação do alu
no e essencialmente memorizado.

A profíssionalizaçâo dos ,ovens recém formados é
.edlmente 'e ta com esfo,fo dds e-npÍesd5 e se.v,cos
onde eventualmente se errpregam e aí, normalmen-
te, veriÍicam a falta de uma preparaÇão base ou
propedêutica capaz de lhes permítir a adãptação
evolutiva às sucessivas transÍormações ímpostas pelo
progresso técnico e cientíÍico.

Por Íim, d dcti;idade cientrí;ca ou dê invest:gacão
das Universidades, é, especialmente em Portugal, um
epiÍenómeno que se realiza com â finâlidade de
promover individualmente, na carreira docente, os
seus praticantes. Eessalta que é cara, pois gastarn-se
nela somas despropositadas, relátivamente à qualida-
de e à quantidáde do que é produzido, é inútil na

os
de

o IMédicó. PrórêsôÍ .lo lní rulo de C ônciâs Biôoád cas Abe Salâzar.



sua quase totalidade, pois quando se^conseguem
resultado§ Íicam arquivados, e pouco tem quê ver
com ê rpal dddF po,luqL,esd, e é dilela.tê pois não
proÍissionalizâ os seus agentes,

Foí perante estâ realidade que ô lnstituto de Ciên
cias Biomédicas "Abet Salazar" da Universidade do
Porto íoi criado. Os seus obiectivos são, portânto,
tealiaat na átea Biomédica uma transformacão da
metodologia do ensino e da investigaÇão, e dos
objectivos dos mêsmos, ern termos dê realidade da
Região llorte onde está inserido.

O nroJecro da slrd cr'aLào êpo1to pdro umd e<iqén_

cia crescente nos ensinos l'ásicos que se procura que
se,am feitos por espeôialistas em cada disciplina
praticadâ, com experiência demonstrada nas maté
rias que ensinam e que realizem constantêmente
urna investigação aplicada aos problemas reais. Não
importa quâl a formação básica desses docentes,
pois assim se juntam ládo a lado, biólogos, médicos,
rnédicos-veterinários, qu ímicos, Íísicos, íarmacêuti
cos, matemáticos e econornistas, o que burocrati
camente iÍnpede â EscoLa de ter um estatuto de
Faculdade e tenha que ser um lnstituto-

Estâ solução é mais económica dado que iunta as

pessoas n.lr Lo'YlpPLêncid oroÍrssrondl. en'iqueLe or
planos de accão e poupa instrumentos e verbas.
Acresce que há uma profissionalizaÇão destes docen-
tes que realizam urna permanência no lnstitLlto,
superior a oito horas diárias. Daí que o horário
escolar estejâ de tal modo planificado que há aulas,
perrnanentemente das 8 horas às 20 horas, coÍn os

cursos divididos em turrnas só de manhã ou só de

tardê, para que desta rnanelrâ o aluno possa ter
parte do dia livre, no sentido de organizar outras
âctividades culturais ou proÍlssionêis.

Uma consequência da mültiplicidade oe iormação
dos docentes do lnstituto é a de ser possível diversi
ficar as sêÍdas proÍissionais, íacto hoje considerado
como Íórmula para a sobrevivência da Universidade,
em qualquer regirne sociâ1, pois a economia da solu_

ção é óbvia, quando compârada com a tradicional
fórrnula de fazer correspônder a cada proíissão uma

Escola, dado que, esgotadas as possibilidades do
mercado de trabalho, na nossa proposta, os docen'
lcs dão re5postd âpre\entando novos esouemês Lurr;
culares, enquanto que na tradicional, ou se Íecha a

Escola ou se mantém artiÍicialmente aberta.

a

É claro que o esquema tem lirnites, que são os

impostor pplo prôprio rema, que .o nosso caso. é o

Saúde. Pênsamos que é possível neste momento
propor ao Governo a formação de l\,4édicos e de

oUlros tÉcnrcos'no'spe.1sêveis pâÍã o lunc oname'1

to correcto da estruturâ de Saúde, No que diz
respeito à Íormação dos l\'édicos, pensamos que ao

lado de uma Ín{ormacão técnica correcta e actual, é

obrigatôÍio ddÍ u.na 'orrrdcào sôcio económrcã re"
lista, isto é, alérn da utiLizacão do Hospitôl Faculda_

de, os alunos serão rnuito precocernente postos em

contacto com a realidade extra hospitalar, onde se

passam 987; dos actos médicos, reâlizados em condi

çóes de carência que não são perceptíveis naqueles

hospitais, De resto, é neste desfêzamento entre um
ensino altamente tecnicista, especializâdo e instru-
mental, com perda da visão qlobalista do Homem
sâo e doente, e a realidade que o iovem médico
enfrenta na periferia, que pensamos residir a rãzão

dos baixos Índices da medicina portuguesa e a recu'
sa de os rnédicos se tornarem generalistas, peÇas

fundamentais para que se reêlize um Servico Nacio_

nal de Saúde. E é claro que não se conseguindo uma
preparacão correcta no período pré_graduado, não

se sensibiliza nenhum pós qraduado para aquele tipo
de solucão.

Hoje, os jovens médicos, querem ser rapidamente
especíalistas e, se possÍve, de uma especialidêde

instrumental o qlre nos pârece ser consequência do

tipo de informação que recebem na Escola No

nosso ponlo de vista é urgente modiflcar este tipo
de ensino, pois senão se Íizer essa viragem, seia qual
to, o 1úr.ê'o de 'nedicos que se lo'me (erá semp e

pouco e com baixo rendimento proÍissional.

Po' oUL.o tado, co com .néd:( os, dpends (e consegu

rá organízar urn SÇr,/iÇo I\.lacionel de Doença isto é, a

g dnde cêp"cidadP do meo'co l'a de conlrnuaÍ a ser

no 5ertlclo dê rÍ'edic'rd .Jrativa, lmponà por sso

associar lhe técnicos que organizem com ele, progra_

mas de preservacão e promoção de SaÚde, ao mes

mo tempo qLre ájudem â aumentar a rentabilidãde
dã sua accão, Pretendemos, tâmbém, preparar este

tipo de proíissio.nais.

É ainda.um obiectivo do lnstituto âproximar se de

todãs as instituições universitáriâs, quebrando o iso

dmenlo em quê se de(envo ve 1o'mdlmenle d dct vi

dade úniversitária poa(uguesa. Desenvolvemos con

tactos com todas as Escolas da Universidade do
Porto, assirl como dos lêsidrlê§ :nst;lutcões un vêl

sitárias, principalmente do None do país Tamhém

temos desenvolvido contactos com o§ institutos pú-



b icos ern que se realiza activldade cientÍfica na área
biomédlca (lnstituto Nacional de Saúde, Esracão
Aquícola de Vilâ do Conde, Gabinete de P anea
mento da Região Norte, por exemplo) e também
com o lnstituto Gulbenkián de Ciência, com o qual

.or.rd.lL dl d-cnlF prove to\o po.d
nós.

Como se vão concretizando esses objectivos?

Em Agosto de 1914, o l\'lnistro da Educaçâo e

lnvestlgacão Cientiíica do llGoverno Provisóro,
ProÍ. Doutor Vitorino l\angalhães Godinho no
meou uma comissão de Estudo que propôs a estru
tLrra do nstituto. Essa Comissão aná isoLr o proble
mê na perspectiva das nossas carências e possibi ida
des humânas e estruturals. Contactou com persona
lidades portuguesas, com provas dadas neste tipo de
ensino, ê maioria dos quais há anos a residir Íora do
pâis e aiguns até, infe izmente, já com a cidadanla
do\ po;e( pn_ qLê \e . ,d cd d,-i. pdr. , ors ir.rir u-l
grupo de conselheiros que criticâram as propostas
feitas e que hoje estão intimamente iqãdos ao lns
tituto "Abel Sâlazar", onde se encarreqâm de orlen
tar grupos de trabalho-

No Vl Governo Provisório, foi oficializada a criacão
do lnstituto, pela publicação do Decreto Lei que o
institucionâlizou, tendo a respectivâ Comissão lnsta
ladora, tomado posse na vigência do Vl Governo.

A estrutura orgánica é do tipo Departamental, hâ
vendo a Íuncionar já os Departamentos de í\4orfolo.
gia, Fisioogiá, Bioquímica, Genética, o núcleo de
Biumorenàticd, uma u,1idàde de f\rdrÀr cd e p.n

breve iniciaÊse-á a montagem do Departamento de
Bio{ísicã.

No dno lect'vo de 1976171 . recpbcu os seus p,impi
ros 200 alunos. Entretanto, durante o êno dê 1975
e no âmhito do Servico Cívico Esludantil, Íizerãml
se levantamentos de problemas na área Biomédicâ,

carâcteÍisticos da Reg;ão fJorte, tais como "condi-
ções de saneamento bésico na reqião assolada pela
cóle,d" "cur.o"r-c;o dJs f ,..dsiroses'it.st'nd:s nds
criancas das Escolai da Lavrâ {ribeirinha) e Bonfim
(centro da cidade)" "pesquisa de agentes bioló9icos
portadores de doenças transmissíveis" "imunidade
das crianÇas vacinadas contra a poliomielite" e ou
tros.

Os dados .onseguidos ÍoraÍl trêrddo\ 'lume,i.dme r

te e constit!em elementos irnportantes para a orga-
nizêção pedagógica Íutura.

No ano lectÍvo de 1971178, recebêu mais 132 alu
nos e dá apoio aos cursos da Escola de Nutrição e
do ISE F.

O curriculum proposto para o ciclo básico, foi apro-
vado pela Comissão lnterunaversitária de À4edicina e

'or Êstudddo de rnodo a tornd .sê 'ruma sêquéncio
1ógica entre o ensino secundário e os ciclos profis
sionals previstos.

Os resultados conseguidos são infelizmente ainda
bâstante insuficientes, estando neste momento os
programas propostos, os métodos pedagógicos e de
avaliacão a ser estudados pela Comissão lnstaladora
e Comissão pedagógica, com representacão de alu-
nos do primeiro e segundo ânos.

I niciaram'se também programâs interdisciplinares de

ne.qJis" n" á ed mÉdrL" rAfle,ros.lp'o5ptxpe'i11"1-
tal, Levantamento das Cardiopatias Congénitas no
\o rê dê Portugdl. AnatomoÍisrologrd do pé e pró
teses para a marcha) na área Biológica ltransporte
de Ca+ e formacâo do Ex@squeleto em moluscos e
oei\es; Relâcão nucleocitoplàsmáLicd no ovogérese
dos Peixes).

Outros programas foram propostos e estão a ser

Para a solução desle programa pedagógico e cienti
íico o lnstituto contratou já 39 docenles e 36 moni
tores.

Perspectivas paÍa o Íuturo?

lnicíarzm se iá os contactos com o Hospital Gerai de
Santo António pêra se lancar o início do Ciclo
préclínico da linha de l\4edicina o que se fará no
ano lectivo próximo.

Apresêntou-se ao Governo uma saída profissiofal
êm Elêctrónicâ À,4édica, seclor proÍissional novo em
Ponugal e em- breve outras soluÇões proÍissionais
serão apresentadas. l^ui1os prolectos estão ainda por
.orc Fri2àr, mds d circursLáncià de (ermos iá u,n
verdadeiro espíriio de Escola, com perfeita íntegra-

ção de docentes e discêntes nos mesmos planos
dá-nos esperança de vir a honrar o nome do patrono
da Escola, verdadeiro exemplo de Professor Univer
sitário e cidadão que Íoi Abel Salazar, contribuindo
para a solucão do problema universitário português.
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O TEATRO

A CRIANÇA
,

E A POLITICA
APONTAMÉNTOS DE UI\1 CONG B ÉS8'SÍA

João Briteso



Realizou-se êm lladrid de 10 a 17 de Junho o
VlCongresso da ASSITEJ (Associacão lnterna
cionâl do Teatro Para a lnÍáncia e a Juventude) com
a presença de 31 delegaÇões de centros membros da
associacão espalhados pelo mundo. A ASSITEJ íoí
criada em 1965, os seus anteriores congressos foram
realizados em Paris, Praga, La Haye, Veneza,
I\4ontreal, Beíim e o tema escolhido para este ano
foi "A procura de novês formas estéticês no teatro
para a inÍáncia e a juventude". Durante o Congresso
íordm e{eitos os 15 Íêpresentuntes de pêíses, mêm-
bros da associação que constituem o novo secreta,
riado. A presidência foi atribuida a llse Rodemberg
da RDA e o executivo Íicou constituÍdo por Joyce
Doolitle do Canadá, l\4ariê Nieves Sunyer da Espa-
,hd e Í\aralia SaL/ dd URSS. Esra sera d equipe que

d:.igirá a ASSISTEJ árê 198'l dar. do pró> rno
Congresso que se realizará nâ cidêde de Lyon em
FranÇa.

O Centro Porruguês da ASSITEJ, criêdo por Lí ia
da Fonseca em 1969, só este ano alargado ê reestru
turado, decidiu enviar uma delegaçâo a Espanha
composta por Lí ia da Fonseca do Teêtro Branca,
-Flor, João Brites do Teatro-Animacão "O Bãndo" e
Iúanuel Guerra da "Unidade lnfáncia" do Centro
Cultural de Évora. A delegaçâo Íoi áinda acompa-
nhada pelo dramaturgo Norberto de Avila. A Dele
gação Portuguesa convidou o secretariâdo da
ASSITEJ a realizar em Portugal uma das suas reu-
niões em 1980, comprometendo-se a aproveítar a
ocasíão para apresentar uma panorámica geral do
tedtro pdra cÍiancds no nos(o pa;s, ê ti,noL d posi
ção de trabalhar no alargamenlo do nosso Centro
convidando a organizarem,se no seu seio todos os
grupos de leatro profissionâl e amador e as pessoas
que se dedicam ou inleressam por esta actividade,
de forma a torná-lo eÍectivamente representativo do
teatro para crianças em Portugal.

Depoís de ter conslactado que o Congresso se desen-
rolava no Palácio dos Congresso em l\4adrid, que a
população espanholâ no seu geral desconhecia por
complelo a sua realização dada a ausência total de
publicidade na capitê1, que a delegação espanhola
era presidida poÍ l\laria l.Jieves conhecida Íalangista
e qLre entre os pdises representaclos estavd a Africa
do Sul, USA, U RSS, Japão, lsÍael, países da Europa
Central e da Améríca Latina comecei a compreender
melhor a razão porque foi esconhido o tema do
Conqresso "A P ocu'd de lJovrs Fo,mâs tstéri
cas,.,",

No relatório apresentado pelo dr. Nat Eek da USA
pode se ler a dado passo ".,,apesar de compreender
que é impossível proteger a crianÇa dos males do
mundo, creio, que nós ÍorÇamo la a enÍrentar cedo
de mais o mundo dos adultos,,, a crianca torna se
incapaz de agir com inteligêncíê, condicionada pela
suâ idade, e o medo dâ derrota condu'la ao medo de
crescer." Teriamos então de supor, que existe o
mundo das crianças e o mundo dos adultos, supor
que a sociedade não está divididâ em clâsses mas por
alturas e seriâ necessário deÍinir se o lirnite entre
criança e adulto se situa a 1,30m ou 1,20m. ou
1,20 m. Até há quem fale iá de cultura inÍantil, e

Animâdor cultuÉ1. Erpêriên.iaem Gravura êêmTêârô, na Béls caê
Pô(uqEl lênce.ador com o "Ba.do", cenógíaío com "A Aaíaca")
rúembro do SecretaÍiâdo dâ FAPlR.



porque não, cLrltura da mulher e cultura do velho, e

porque não cultura dos magros e dos gordos? Pâre-
ce me que pensar assim é ver a cultura por um
canudo e parece-me também que é compreensível.
Senão vejamos:

O mundo está dividido em classes e cada classe tem
a sua visão do mundo. A classe sem Íuturo tem urna
visão negra do mundo, é derrotista e não âcredita no
Ílturo do homem porque confunde o Íuturo da
sociedade com o futuro da sua própria classe. Daí se

re{uqiar em (re)formas estéticas. Â vontade de viver,
dê luiar po. dids melhores de xo de rer poêsrd p"r"
estas pessas. A cara lâvada de um agricultor, a

imaginação criadora do povo, a manífestação popu
lar que reivindicâ melhoÍes condiçõ€s de vida não é
poélicd, náo em beleza. Dizem que sso são co ro<

de ddultos que d cridncd É d''erenle, é p-'" p

cândida e necessita de uma poesia co!orida e de um
teatro que a transponha pâra um outro mundo
povoado de gentes esqúisitas e maÍavilhosâs, corn
super-homens auto suÍicientes que Íesolvern todos
os p,oblemds dd sociedâde, substituindo.se à nec"s
sária unidade e orgânizâção das p€ssoas atingidas
pelas "maldades". Ouem tem medo do mundo que
vive, quer, claro está, um vez que aqui na terra as

coisas são feias, inventaÍ um mundo irreal e fantás
tico para tentar cobÍir a Íealidade e sobretudo ten-
tar esconder que o ÍutuÍo é o povo que o constrói
com as §uâs próprias mãos. Dr. Êek, quem tern
confiança nas suas mãos, nos seus amigos e á certeza
de que é capaz de tÍansformar a vida não tem medo
de crescea I

O teatro para criancas é uma actividade relativâmen-
te recente. Só no princípio do sécrrlo, com a revo-
luÇão de Outubro, nasc€íam novos conceitos peda-
góqicos que se propusêram s€.vi'me'hor d cridnca
nâ sua formação. O velho mundc tremeu e as novas
ideias tocaram l!!akareírko, Í\,aeterlick, espâlha
rárn-se pelê Europa e Íi7eraín bÍolar expe,iércias
diversas como a de FreiíEt em Franca, a de \ryâlter
Beniamin corr o tedtro proLer;r;o pârú c ianÇdc nd
Alemanha apôs a primeira grande guerra. Na altura
Walter Benjamin escrevia "...o teatÍo da actual bur
guesia é determinado economicamente pelo lucro;
sociologicamente.., é antes de mais um instrumento
de sensaÇão" e mais adiante a propósito do teâtro
p.ra c.rancds. dttid a:nda ",.,d burguesid.,. nào co_
seque náda mais periqoso que o teatro para a ínfân
cia. Não vejamos unicamente aí o eÍeito do teatro
dmbuldnte do pêssado, màs sobr"tudo d .esisté-cid
duma consciência ângustiada qLre se assusta ao ver o
teatro libertar na crianca as Íorcas vivas do futuro".
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O tempo passou. Hoje a burquesia também já com
preende a importânciá do teatro para criancas como
instrumento de educação e provocou umâ distinção
mais clara entre duas linhas fundamentêis no seio do
Iêdrro pdrâ d-nÍ;n(id. Dun lddo. o tedLro Ên_a1, ipd.
dor. que sê.ve J .ridncd e à d_Ldd d n\F ir se nd
sociedade, compreendendo-a, incentivando o espíri
to crítico e a sua participacão áctiva no mundo que
a rodeia. Do outro lado, um teatro opressor, que se

serve da criança, desviando a para o lrreal, con
Íundindo-â e fazendo a engolir passivâmente o ne
cessário para qLre quando for grande esteja quietinha
e obediente.

A nível internacional, e sem querer generalizar nem
conÍundir governos com a actividade de grupos de
teâtro, mais ou menos independenles das políticas
governamentais pode.se constêtar que na Unão
Sovíética o teatro para criancas cristalizou, se baseia
dê Lrrd maneir" gp.al nos conto( populares antrgos
vdlor'/dndo o má.dv:lhoco, o mdgid. as pr incecas e o(
diabos, igno'd1do os problemds. as lág,rrnas e d5

alegrias da crianca de carne e osso de hoje, Nos
Estados Unidos e noutros países também ditos de
senvolvidos a Íorma tenta sobÍepor-se ao conteúdo,
São os gritinhos, o rock e as macacadas dos homêns
e dos bichinhos, agora iá sem rabos peludos e orelhi-
nhas a abanar- Com causas diferentes nestes dois
blocos o Íeatro pâra a crianca inclina se para um
redr'o a.socid, d sexudl, d político, Ie.nicdmenle r..
goroso mas deslavado e ensonso,

[Jm outro tipo de teatro geneÍalizou se já pelo mun
do, marginâlizado nuns países, tolerado noutros,
está em nÍtida expansão. Dedica-se ao conhecimen-
to teórico e prático da criança, desenvolve os con
ldcTos com pârs e proÍêssores e praLicd o dnimaLão
socio-cultural.

- Teárro de .omunicocào e não de inlormdcão.
Teatro que co oca com humildade a actividade
paciente e sistemática, inserida nas relações so
ciais do meio em que a criança vive, acima dos
êspectáculos "prestiqiantes".
Teâtro que sobre o "A Procura de Novas Formas
Tstér:cd!" pense como Picasso "eu não orocuro,
êncontro", porque a resultânte estética da âctívi_

dâde de um grupo é o Íruto da actividade diária,
do que irei aprendendo no tÍábâlho e na Íesta.

Teâlro que, pàrâ discutrr dramarurgia, encenàcão
ou cenogrâfia se debruça primeiro sobre os por
quês, para quem, que crianças, que espectáculos

O teatro específico para criancas, existe, iustiíica se,

cresce, Para libertar ou oprimir.



PRAGAS DE

MONTE GORDO

E FUZETA
Luciaôo Domingueso

(recolha da tradiÇão oral , iunto de pessoas na cae dos oitenta anos)

Uh, v.lha "g.rrcií' À dastÊrciã d. m6ao

AMBIENTE FISICO

Uma comprida rua. Casâs térrêas. lúar
ginadas por suaves taludes empedrâ'
dos; valetas lateíais, para onde escor
rem águas de limpezas doíÍrésticas e

AMBIENTE HUMANO

Por motivos muitas vêzes íúteis (uma
pequena intriga, uma brincãdeÍa mais
violênta êntre miúdo§. um acidentê in,
voluntário provocádo por alguém das
redond€zas), duas mulhere§a certa dis,
nância, geralmente peíto dâs suas por
tas, travam combatê "veóa|", partin-
do do evento provocador para o ata-
que pê$oal, onde por vêzes se expio-
ram defeitos físicos (nariz cômprido,
etc.), ou êcontecimentos (logros, êy
parrelâs em que §e caíu, etc.), que mar
caram as pessoas envolvidas.

Embora algumâs vezês as contendoras
cinjâm âs mãos à cintura em atitude de
desâÍio, geralmente não chegam à vio-

A assistência, muita, intêressada no im-
prêvisto, gêrâ lmênte portadora de d itos
e cenas, por vezes com ge§tos de gran-
de hilaÍiêdâdê {batendo coÍla mão no
râbo ou fazendo manguitos, ou Íazen-
do o gÊsto de quem dá um 'lrâque,,.)

,\ionte Gordo e Fuzeta são duas simpáticas povoa

ções do litoral algarvio,mu;to conhecidas pelo seu

bom peixe e aprazíveis praias de banhos, além de
outros atributos de real interesse menos divulgâdos,

Um aspecto hole quase ignorado é o que respeita ao
espíriro das "praqas" dos seus anüqos hab;tantes. E

es§e espírito que agora se pretende evocar nesta
colectânea de pragas.

Recheâdas de malevolência, com exageros caricatu-
rais, colorido estonteante, sabor popular, por vezes
com adjectivação mordâ2 e irreverente, estas pragas
apresentam-nos quadros de uma hilariedade inespe
rada e desconcertânte.

Arma essencialmente de ataque, a pÍaga leve um
importante papel, porventura decisivo, nas velhas
"garreias" entre mulheres do povo. Diatribes de rua,
com larga a§sistência de espectadores intéressados
no joéoso dos diálogos, deleitados com a audaciosa
e agressiva imaginação das contendoras, as "gar
reias" de tua quase desâpareceram e côm elas a sua
arma característica: a praga,

Í\laneira geralmente grotesca de traduzir desespero,
exprimir indignacão e clamar vingança, a prâga tem
vindo a declinar, podendo considerar-se agonizante,
hoje apenas reproduzida com Íeição de velha anedo
ta.

Técnico êsrârísf.ô nô rn.riruro Nacionat dc EsrêrGricâ. Nàtúral dê



INOI]MENTÁAIA DOS @NTEN.
OOFES

Saia rodadâ, comprida. dê riscado vul-

gar geralmenre e§dÍa. que "€ncobre"
mai§ - ocuttâ as nódoai avental tam_

bém escuro sob.epoío. Lenço à câbe_

ça, cobrindo-a. sob o lenço, cabelo em

caíapito ou apânhado com ganchos.

Nos pés, "cloqu6" (de§iqnação Poí-
ventura derivada do inglê. "clos") ou

Estes dois ripo6 de câlçâdo diÍerem
fundamentâlm€nG na base: o "clo_

que" lem sola de madeira (2cm) corta'
da ao meio no sentido transversal; as

duas metades são ligâdâs por charneira

O sapato de ourelo tem como elemên'

to resisteme üíÍa ela de codiça for
rada na base por cab€dal (não espe§'

so) - 2 cm.

Em ambos os casos, cob€rtura dê to§6
entrelacâdo de tiras de tecido mêsclâ'

do de lã.

Todavia, erâ bastaÍÍie ÍÍêquente que as

Pe§soas mais modGtas aÍdas§em de$

1 _ TRÊS MULHERES

Personagens

1 lnqLrilina caloteira
2 Vizinha alcoviteira e intriguista
3 - Senhoria desumana

Acção

A inquilina, não obstante os rogos, as insistências e

as ameacas da senhoria, continua sem pagar as ren

das.

A senhoria indignada, destelha a casa da inquilina,
áproveitando uma au§ência desta.

A ínquilina, instigada pela vizinha, entra em conÍlito
com a senhoria. As três mulheres envolvem_se em

<iesordem que as leva ao tribunal.

Julgadas, o juíz condena as três mulheres em multa

de três contos cada.

No Íim do julgamento, as três mulheÍes, não poden'

do conter á sui indignaÇão, rogam as seguintes pra

gas ao iuiz:

Pragas

lnouilina:
Não queria senào que ele tosse obrigôdo a comer 3

contos de milho de uma assêntada só.

Vizinhâ:
Pois não sabia êngordar tanto que não lhe chegasse

uma peÇa de pano pâra os cozes das ceroulas.

Senhoria: Só queria.que a língua dele crescesse

tanto que chegâsse aonde chegam os lampaÇos do
farol da barra. ít
(1) alusão aos leires umifôsos do í4.Ôl dâ baÍa do Guadiaíâ



2 _ A FEBf,E

Acção

Um zarâgateiro embriagado provoca tal desordem
que obriga a interyenção de uma praÇa da GN R, que
acaba por o deter.

A mulher do za1gatearo, indignada, proferê a se-
guinte prâga contra o guarda:

Praga

Permita Deus que tenha uma Íebre tão grande, tão
grande, que até lhe derreta a fivela do cinto.

3 - O CÚMULO DA MAGREZA

Permita Deus que fiques tâo magro, tão magro,
que possas passar pelo Íundo de uma agulha de
bracos abertos.

4 _ UMA GRANDE DOR

Permita Deus que tenhas uma dor tão grande que
Íiques enrolado que nem um carro de linhas.

5 - OUTRA GRANDE DOR

Não sabia dar lhe uma dor tão grande que nuncâ
mars para§se, que quanto mais corresse mais lhe
doesse e, se pârâsse, rebentasse-

6 - UM POtrcO DE EXAGERO...

Pragâ pedida a um homern abastado, esmoler, que
praticava uma caridade discricionária, contemplan-
do uns e ouüos não:

Não sabia nascêr-lhe um par de cornos tão grandes.
tiio grândes, que dois cltcos a cantaÍem. cada um em
suâ ponta, não se ouvissem um âo outro.

7 _ PABA OUE NÃO ESCAPASSE NINGUÉM

Não sabia chover durante um mês inteiro mós de
moinho sem olho.

8 _ PARA EXÍINçÃO DA HUMANIDADE

Num estado de desespero e de indignâcão contra o
mundo, um homem dizi Não sabia chover durante
oito dias pólvora e três dias fogo, sem parar...

9-COMOABANHA...

uma garota brinca na rua, sob um sol escal'lânte

Uma vizinha chama a atenção da mãe da garota para

o Íacto e seus riscos.

A mãe, já desesperada de chamar a Íilha, diz enrão:

Havia elâ de apanhar tanto sol que até §ê derretesse

e Íosse preciso âpanhá_la às colhêres como à bânha...

10 _ O FIGO DA PITA

Em linguagem antiga:
Uma trâção te dê nesse buraco do cu que teias dar
mês sem cagar e cândo cagâres ú cagares Íigues de
pita enleros,

Em linguagem actual:
Uma terçã te dê nesse buraco do cu que estejas dez

meses sem cagâr e quando cagE|res ú cagares íigos
de pita inteiros.

,I1 _ A UM GANANCIOSO PATOLÔGICO

Devia Deus dar te tanto dinheiro que até choves
sem em cimâ de ti tantas notô como bagos de areia
há no Íundo do mar.

í2_UMA PRAGA OUE NÃO PODIA PRO.
DUZIR EFEITO

O velho Firmo, que o compilsdor dÉ§tas pragas

conheceu iá em plena decrepitude, foi um lobo do
mar que consumiu muitos ano6 da $a existência em

sucessivas campânhas dê pesca do bacalhau nos ban'
cos da Terra Nova.

Simptes. bonacheirão, mas semírel a píoblemas de

relações humanas, Íanhoso congénito, este homem
não podiê suportar as prepotências do capitão do
seu navio. lncapaz de qualqueÍ reacção violenta,
limitav+se a rogarlhe pragas... ineÍicazes.

O própíio Firmo, já no declínio, com a sua voz

arrastada. Íanhôsa, exolicava pomuê:

"Há no céu um santo que está sempre a dizer:
Amén.,. Amén... Amén... Tudo o que se pedir na

ocasião em que o santo diz Amén é ratisÍeito. Pois

de tantas pragas que lhe íoguêi nenhuma acertou
com o Amén do Santo. Câlhalra sempre entre dois



A AGRICULTURA

E O MODELO DE DESENVOLVIMENIO
ECONOMICO

António Paulo o

JoseÍina Marianooo

Neste número da RESPOSÍA iniciamos a aborda-
gem das questões relâtivas à agricultura e dum modo
mais geral à problemática dos campos de Portugal.

Fonte inesgoüável de problemas económicos, socrais
e potíticos, a que§tão camponesâ e o menosprezo a
que tem sido votada, explica por si só grande parte
das causas que levaram ao desvirtuam€nto que o
25de Abril vem soÍÍendo, ajudando a perceber as
razões dos retrocessos, a prêcaridade dos avanços
cunseguidos, abrindo luz sobre os eÍros que não
poderÍÍ voltar a ser cometidos para que o caminho
para o progresso §ocial sejâ real e seguro, porque
assente em bases sólidas que resultam da análise
cientíÍica da evolução histórica das sociedades.

Ca)mêçando com um levantâmento de questôes que
se põem ao sector agrícola, pretendemos continuar
com a escalpelização das situaÇões ê dos meios que
se abrem ao povo português para Íorjar a unidade
entre os que trabalhâm nas fábricas e oÍicinas do
país e aqueles qúe vivem do amanho da terra. Julga-
mos ser este o suporte §Eluro para a§ transÍorma-
ções proíundas indispensiíveis para a ediÍicação
duma economia próspera ao serviço dos interesses e
necessidâde§ do§ trabalhadores portugueses, produ-
zindo aquilo que é necessário e não aquilo que nos é
destinado produzir, segundo os interesses dê umâ
divisão internacional do trabalho que nos é estrânha
e tende â reÍorçar a situaÇão de dependéncia nacro
nâlem relação ao exterior.

Para analisarmos o processo de deseôvolvimento
económico que vem sendo seguido no nosso país, é
Íundamental recuar um pouco no têmpo, parâ que
possâmos efectivamente compreendêr a repercussão
e o impacto que o modelo de desenvolvimento teve,
não só no sector agÍícola, mas também nô situação
global em que hoje vive o povo portuguôs.

O I\4ODELO DE D ESE NVO LV II\,1ENTO

I- PEBIODO SALAZA R ISTA
Podemos âfirmar que após a Segunda Guerra Mun
dial se verificava um desenvolvimento desigual das
Íorcas produtivas, em que o sector industrial,
actuando como moLor do processo económico, mar-
cava o ritmo a que este se verificava, dele Íazendo
depender o crescimento dos outros seclores,

Onde assentava porém a acumulação de capital do
sector industrial?

É pacííico afirmar-se que essa acumulação pÍoveio
do baixo pÍeço da Íorça de trabalho. da exploração
dos povos dâs ex-colónias e duma progressiva dete.
rioraÇão dos termos de tÍoca entre os pÍodutos
agrícolas lera a política de contencão dos preços
agrícolas) e os industriais. Basta recordar que o
desfasamento entre os preÇos agrícolas e industriaís,
em prejuízo daqueles, ao longo do período
1930-50, terseia traduzido numa percâ para a

lavoura na ordem dos 70 milhões de contos a precos
da época, o que correspondia nessa altura à soma do
Produlo Agrícola Bruto (PAB) dum período de
4 ânos, signi{icando, portantoi uma clara defesa do
capital industrial.

Optando pois por um crescimento desequilibrado
em que o sector€grÍcola por "arrastamento" deve-
ria seguir o secto-r industria, Ínais não se pretendeu
que, em função daquêle, se Íizesse o crescimento do
segundo ê a rique/a de dlguns, ent.e os qua's
salientamos a burguesia rural que, à custa de um
proteccionismo elevado, Íoi sucessivamente descapi-

oo EnqênheiÍa Aqrónomà



':::_:r o sector, investindo os seus lucros no
:<:-'.,- .. ietc:táro e na especulacão (ímobiliária,

: :', tr,e para a subsistência desta tese muito con-
" :- r Íacto das ex-colónias enviârem para PoTru'
r. - : ;. d. pr rrdc bdrord5 quê perrrir _r oss:m
:-:_ ' êm grande parte, o déíicit da produÇão aqrí-
-: : ^3cional e, por outro lado, escoar os exceden'
'a: rre nos mercados externos não disÍrutavam de
:--cetitvidade lcertas produções têxteis, certos
_ ::s de vinhos, de calcado, etc,),

:_:.etanto as condicões que se avolumavam dentro
a: oróprio sector exigiam que, parâ o crescimento
r r mesmo, se actuasse §obretudo ao nível da§ estru

uma maior produtividade da agricultura. Por sua
vez, o alargamento do mercado interno, essencial
para a agricultuÍa, era ir]compativel com os redu'
zidos salários praticados, em particular nos campos,
e se concomitantemente o sector agrÍcola adquirisse
à indústria os meios de producão indispensáveis para
o seu crescimento, no que a burquesia rural não
estavê grândemente apostada, em virtude dos ucros
Íáceis que obtinhã e que, como se afirmou, canali'
zava para outros objectivos,

Como consequência deste processo, coÍneca se a
assistir à estagnação do PAB e loqicamenle à dimi
nuicão da pâfiicipacão desle no Produto lnterno
Bruto (PlB ).

II A EVOLUÇÃO NA CONTINUIDADE
Com a entrada dos chamâdos " iberais" para o
Governo de Í!4arcelo Câetêno, â tese básica do
modelo manteve-se, só qLre então defendia se, pen
sando já ern termos europeus, ser a livre concor

-_;r lfundiar a, craa, crédito, cornercia izêcãia izacão e trânsÍor
-.cão) e é aqui que â grande burguesiâ rural surge

-o ''lrdv;o'' do dese'rvolvi.nento das fo.cê' pro.
r-iivas capitalistas,

Com eíeito, para que o processo de industrializacão
_ea zado proliferasse e se consolidasse, impunha se

A evo ução nâ cont nuidade



rência e não só um crescirnento industrlal que Íarla
arrancar a indústria e "arrastar" os outros sectoTes.

Desejava se um movimento slndical "mais forte"
que re vind cêssê Íelhorê) sald'roq. con visLd d unr
alargamento do mercâdo interno, originando, por
tanto, uma maior procura de produtos (agrícolas e

industriais), enfim. todo uÍn processo de desenvolvi
mento que a teoria keynesiana ajudava a compre
ênder.

Esta cambiante da mesma estrâtégia sustentada
aqorâ pelo§ grandes qrupos Íinanceiros e seus repre
sentantes no poder (a inteqracão na Êuropa, o restri
to me'cado interro e a'ni'd oe ,lovo§'L(ros dss 1l o
exlqiâm) não tinha porém grandes possibi idades de
vingd' Ídce às grdve§ conÚddr.ões soc o econôrricà<
existentes, norneadamente a incapacidâdê que a

burguesia tinha de fâzer a sua "Reforma Agrária"
que obstasse às dificuldades apontadas no sector e

êrôda por )e veriÍ:carem d§ sêgu'1res s,ldacõês:

1 - Os pâíses hoie considerados desenvolvidos não
eram êconomicamente dependentes do exterlor
quando iniciaram o seu modelo de desenvolvi
mento, quanto nós o somos hoie,

2 - A estrutura da sua producão não comportêva
sectores e sub sectores hipertroÍiados e estreitâ
mente vinculados â mercados e capitais estran
geiros.

3 Eles não suportavâm a carga de pesadas obriga
cões exteriores.

4 - Eles não dependiam de pesâdas importacões de
equipamentos básicos.

III - O I\4ODELO APOS O 25 DÊ ABRIL

Situado que foi o nrodelo de desenvo vlmento segui
oo pêlo<, Covornos de Sdld/4 " Cdêldno. e ma's
especificarnente das suas implicações no sector agrí
co d,'estd.ro)oqord ver:licê, oqJP )e pàsso" àpós o
25 de Abril.

Pdro dlem de Lmd drd ise leor'cd \ob'ê o, var os

dor -Te to( e p'og'dn-ds têrros sarr pe o. sJce\)'Jos
Governos Provisórios e Constitucionais sem dúvi
da importante nras não determinante para a anáJise

objectiva q!e de momento -pretendemos, ernbora
estratégias diÍerentes tenharn sido de ineadas êm
funcão da correlacão de {orÇas existente - lnteres-
sa nos sobretudo ava iar se eÍectivamente a prática
destes quatro anos â terou a situacão de Íacto ern
que a agrlcuirrra se encontrãva, e se a estratégia de
"arrastarnento" Íoi ou não deÍinitivamente abando-
nada.

f-r q r'tÊse poopn'o. dtirrrar oue 'or"n trÁs "- q,1n'
des alteracões poiítico económicas surgidas no pós

25 de Abrll no sector âqrícola:

1 - A Reformâ Agrária que abrange a châmada
zona sul do pah e a Lei do Arrendarnento
B ural.

2 As nacionalizacões em sectores industriais
impoTrantes nas relacões com a agricultura.

3 - O ascenso do grau de orga.iTacão do cdmoesi
nato do Norte e Centro do País.

Estas conquistas, só possíveis pelá tenaz luta e corâ-
gem dos trabalhadores, teriam permitido, sem dúvl_

da, se devidamente apoiadas e desenvolvidas pelos

orgão) do poder. Íd?e' salr o §e.Ior da crise ern oue
se encontrava, e transforrná lo em sector chave da

estratégia mais gerâl da trânsição para o socialismo,
âspiracão do povo português e consignâda na Cons'
tilulcão-

Não Íoi porérn nesta perspectiva que se colocaram
os vários Governos, principalmente a partir do
Vl Governo Provisório, os quais, subvertendo o sen-

tido dessas conquistas e tentando rêcuperá_las em
íavoÍ dos interesses de classe que,epresenLam,virian
a colocar decididômente o país na dependência do
imperialismo americano e europeu, condicionando a

nossa estratégia de desenvolvimento aos interesses

do qrande capital internacional.

Leitor:

Oue temas gostariâ de ver tratados na Revista?

Acha a Revista muilo "intelectuel"?
Muito superÍicial?

Leia
D ivulgue

Assine



Neste sentido, é licito afirmarse que a grave crise
em que se encontrava o sector aqrícola em Portugal
não foi !ltrapassada nem tão pouco corrigida, como
ê i;s atestam o\ v;-i05 'rd;cddores mdcro-econó
rnicos, entre os quais salientamos o Produto Agrí
cola Bruto e a Ba anca Comercial.

A. Produto Agrícola Bruto ao custo de íactores

Fonre Coôrrs Nac onars INE

B. Balança Comercial de produtos Agrícolas e
Termos de Troca

Como seria de esperar dado o aumento do poder de
compra verificado a partir dos anos setenta e princi_
palmente no período pós 25 de Abril e uÍna vez que
a oíerta interna estava incapacitada, pelas razões
quê já apontámos, de responder à procura, as
repercussóes ao nível da balânÇa comercial de pro
dutos agrícolas não se fizeram dernorar.

É assim que vemos as importacões de bens alimenta
res em relação à importação global (valores ClFi
passarem de 141,. em 1gJO, para 18..; em 1972e27Í
em 1976.

Como complemento destes vaiores globais aten-
temos agora. no quadro seguinte:

Evolucã! da balança comercial de produtos agyí-

1972

'1975

23.1

6,5

6,4

9,4

8,3 15,0

11,2

tações pelás importacões era de B8g em 1970, ela
passou sucessivamente para 63Íem 1972 e 351 em
1976.

Não obstante estes valores serêm bastante elevados,
se ainda lhes adicionássemos os bens importados
qlre indirectamente são "consumidos" oelo sector
dqr,cold (trêclores, adubos, erc.), ver;amos ce.1â
mente que a dependência externa do sector é nâ
rea idade superior àquela que os números do quadro
anterior nos fariam pensar.

"A inpo t"ncia destes números é tanLo md o, quar.
to é certo que uma das medidas de política econó
mica suscêptível de contribuir para o reequilíbrio da
nossa balanca de pagamentos é a da substituicão de
rmporlacões. Ora pre(isdmenre o \êcLo' qL,e màior
número de possibilidades oferece na prossecucão de
tal po'ítrcd ê d êgric,rlturd. Neste c;so nào hd que
temer a reduzida dimensão do mercado nacional,
como obstáculo ao dimensionamento da produçâo,.
Tal âfirmação é feita no reJatório sobre agricultura
do Plano a [,4édio P,d,,o 1977.80 e que ve.n assim
conÍirmar como não só é possível corrig;r a situaÇão
presente, como será através do próprio sector agri
cola qLre predominantemen te qê co.lseguiÍá mino,ar
e eliminar o actual déÍic;1.

EVOLUCÀO DOS TERMOS DE TROCA DE BENS
ALIIVEI!TARES

Ao nível do mercado ínterno já abordámos esle
assunto e reÍerimos a importáncia que ele teve no
alraso do sector dgricola. Veiamos, âgoÍa, como
evoluiram os termos de troca relâtivos âo coméÍcio
externo de produtos agrícolas.

Evoluçâo das imp. e exp. de pÍodutos agrícolas em
quaniidades {O) e preços médios (Pm)

26,6

1914t13

19,9

-3,9

lq3
.t2,3

6.2

4,0

56,2

I1,9

4,5

6,9

32,9

22,1

2,6

17,2

o.

10,4

Fônre, lNÊ - EíaiGticas do Comércio Exrêrno

Enquanlo as exportações no período 1970,76 não
dupl,cam sequer o 5eu valoÍ, as impoftações pdía o
mesmo período mais que quadrupltcam, ou se qur.
sermos, enquanto a taxa de cobertura das expor

Fofre:SêcÍêraÍia de Eíado do Comérciô ExrêÍôô

O quadro anterior Iala por si e demonstra a efediva
deterioração dos termos de troca em beneíício dos
pa íses donde importâmos bens alimentares, nomea-
damente a Europa dita connosco,



Temos com efeito:

a) Os preÇos médios de importação aumentam sem-
pre em relacão ao ano anterior, o que não acontece
com os de exportacâo que têm um crescimento
negalivo em 1975 e 1976.

b) O aumento veriÍicado nos preços médios do con_
junto das importaçôes é sempre superior, em qual-
quer dos anos, ào detecLddo.as expo'tações.

IV - NO PROGBA]\,1A DO GOVERNO PS/CDS

Se analisarmos agora, mais de perto, a proposta
programática do govêrno PS/CDS veremos como a
resposta à necessidade objectiva de inverter o pro-
cesso de degradâcão que o sector agrícola vem so-
frendo há largos anos, continua a não seÍ de modo
nenhurn satisÍatória.

O "desenvolvimento do sector no contexto da eco-
nomia nacional, lendo em conta o ritmo do pro-
cesso de inlegracão europeia", é apontado como
objectivo prioritário no Programa do llGoverno
Constitucional.

Pela primeirâ vez após o 25 de Abril se condiciona
explicitamente o desenvo{vímento do sector e a

realizacão dos objectivos mais positivos e impor
tantes do Programa "satisÍação das necessidades
alimentares da populacã portuguesa" e "reduÇão do
déÍicit da Balança de Pagamentos" - a interesses
estranhos aos do povo portoguês.

De facto, nos vários colóquios e trabalhos até hoje
realizados não consegu;mos descortinâr, nem os seus

menlores lograram provar, quais as vantagens, para
o sector âgrícola, da nossa integração na CEE. Antes
pelo contrário, têm sido enormes as reservas coloca
das, nomeadamente quanto às possibilidades de
comercialização dos nossos produtos em condições
concorrenciais com os dos países da CEE, salvo
raras excepÇões, e quanto à subsistência dos peque-
nos e médios agricullores que até à data da nossa

adesão.nâo conseguirem adaptar as suas explorações
à economia de meicâdo.

Como vantagens, e para além de argumentos tais
como "nós estamos inseridos na Europa", "nós não
podemos viver isolados", pouco maís tem sido apon
tado do que a possibilídade de acesso aos créditos
concedidos pelos vários "lundos" da CÉE.

É que a burguesia portuguesa, {raca e dependente,
necessitá, ou melhor, vê-se obrigâda a reforÇar os

tradlcionâis lacos que a {rnem à burguesiá inlerna
cional, a Íim de sobreviver'e consolidar o seu poder
fortemente abalado pela lutâ de classes pós 25 de
Abril.,, mas esra é uma questão que merece futurá
abordagem mais detalhâda.

As restântes metas definidas para o sector, embora
aparentemente semelhantes às iá traÇâdas no Progra'
mâ do I Governo Constitucional, soÍreram modiÍica-
cões que retlêcrem umd melho, âoàpiacão à5 nece(.
sidades da burguesia nac;onal. ReÍiramse como
eremplos a omissào do propósito de "lavorecer d

fixação dás populâções rurais" o que indica pelo
menos a vontade de não impedir o aumento da
reserva de desempregados nas zonas industriais e

consequente pressâo sobre os salários e ainda a

restrição que é feita, transÍormando "a participação
dos trabalhadores do sector no planeamento e con
trole dos meios de produção"... em "participaÇão
dos agricül10res"...

Ouanto às causas que motivaram a estagnação do
sector aqrícola, para o ll Governo, a crise é "essen-
cialmente de origem estrutural" e reíerenciada em
termos de baixas produtividades, sobrecarga da
população activâ, arcáísmo da estrutura empresarial,
etc.; isto e, oponlam se corro causas o quc não passa

de consequências,

Adiânta ainda o programa que a crise não poderá ser

ultrapassâda sem uma "política de profundas trans
Íormaçóes e de rápida modernizacão estrutural e

tecnológica".

Como .efe.imos drte io.mênte, ve.ificd.drr se por
25 de AbÍil importantes alterações que, convenien
temente apoiadas e desenvolvidas, seriam o ponto
de partida seguro parâ melhorar positivamente á

situacão do sector. Não é porém esta perspectiva
que oriôntá a prática do Governo; a resistência que

os trabalhadores e o câmpesinato têm vindo a opor
à aplicaÇão das "Bases Gerais da Reforma Agrária" e

da "Lei do Arrendamento Rural", assim como a

contestação que essas leis têm suscitado por parte
do próprio moVimento sindical, são disso â melhor
prova.

FeÍira-se ainda que, pâra a eliminaÇão do condicio_
nante estrutural, se aponta como medida dê polí_

tica, para além da aplicaÇão das leis da "BeÍorma
Agrária" e do "Arrendamento Rural", uma terceira
via, até hoie sem contrapartida prática, "o fomento
do associativismo da produção e a jusânte da empre-

sa agrícola".
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Por outro lado, a desejada "modernlzaÇão estrutural
e tecnológica" exige a capitalização do sector e

apoio técnico; neste campo, que se propõe o Gover-
no? "Orientar a concessão do crédito para o fomen-
to da produção em empresas agrícolas e agro,indus.
triais sem viabilidade económica", e "privilegiar a
concessão do crédito às empresas que detenhâm
projectos de exploração capazes". De acordo com o
próprio programa do Governo, "do iado do mini
fúndio 50Í das empresas tinhâ menos de t ha, isto
é, metade das empresas situam-se ra zora parc a
qual os elementos preço e crédito não fornecem
estímu o âpreciável,- segundo o ínquérito às explo
raÇões agrícolas realizado em 1968, cerca de 97í
das explorações tinha menos de ha. Será então
caso para perguntar se a grande maioria das explo
racões não es1á a utilizdÍ o crédito, queÍn serão os
beneÍiciados? Oue destino se reserva aos agricul,
tores que ficam íora do processo?

Ouanto ao apoio técnico, é bem conhêcida a inope
rância revelada até hoje pelo l\lAP no sentido de
dotar o país de um Servico de Extensão eÍicâz.

No domínio da comercialização, outro factor forte-
mente responsável pela descapítalizaÇão do sector, o
programa situa se no campo das intencões, sem con

cretizar quais as medidás que irâo ser utilizadas no
sentido de clarificar e racionalizar os circuitos de
(omê'c alrzacão. bar:. os nte.medrâÍ;os pa.as:tas e

açámbarcadores e assegurar uma justa política de
preços. Ao nÍvel da actuação prática, o recente
aumento do preço do vinho no consumidor, benefi-
ciando escandalosamente os intermedíários, é
apenâs um exemplo dos interesses que se pretêndem
deÍender.

Estamos agorá em condições de poder afirmar que o
modelo de desenvolvimento subjacente êo Programa
do actual Governo apresenta as seguintes caracte,
rísticês Íundamentais:

- Especialização, isto é, apoio privílegiado aos sec.
tores susceptíveis de produzir bens que são oblecto
de transdccões corn o exterior ern cond cões concor.
renciais, constituindo consequêntemente e uma vêz
mais, ê indústria (neste caso os sectores da expor-
taÇão) o motor do desenvolvimento;

- lntegração Europeia, traduzida na adesão à CEE,
que nos levará a produzir o que se revele mais
vantajoso no quadro da divÍsão internacíonâl do
trabâlho e não aquilo de que necessitamos, quer
bens de consurno, quer meios de produÇão.

Assim, novamente se coloca coTno prioritário o
desenvolvimento industrial, subalternizando o papel
que ao sector agrÍcola caberia para a salisfacão das
necessidades intêrnas, quer alimentares, quer de
matérias-primas para a indústria, com a agravánte de
que actualmente não se trata apenas de uma submis-
são ao capital industrial financeiro nacionai. mas
també.n, e princ;pdln_ente, um condicionanênto
aos interesses do capitâl internacional, o que se tem
vindo a traduzir numa dependência crescente,

Se a panorâmica da nossa economía se revela grave,
a áltêrnativa a essa situação parece nos contudo ser
clara e possível: tomarmos declaradamênte â agricul-
tura como base em que âssêntará o ôosso desenvol
vimeôto e ainda incentivar aqueles ramos dâ indús
tria qúe permatam levar a economia portuouêsa, por
etâpas sucessivas, a uma verdadeira independência.

O Programa do Governo nâo vai de modo algurn
resolver a crise da agricultura portuguesa, nem bene-
ficiar as largas massas de trabalhadores do campo,
que constituem uma dâs camadas ma;s exploradas e
sacrificadas do povo português.

Não se pense que é fundamentalmente por ,âlta de
recursos materiais e humanos, designadamente

21



Abrl trouxe o êssoc at vismô e a orqanização para os lraba!hadôÍes dos campos ..

técnicos, que as questões mais graves da agricu tura
portuquesa não são resolvidâs. Trata se, na verdade,
de questões de {undo político, cuja resoluÇão há de
passar necessariamente pela alteração da actual
estrutura do poder de molde â cânalizar e mobillzar
apoios sociais fundamentais, que vão desde os traba
lhadores do campo à generalidade dos traba hadores
portugueses.

Da análise eÍecluada algumas grandes questões se

levantarr, a cujo desenvolvinento 'nais porme'1o i.

zado nos dedicâremos oportúnamente. São elâs desi
gnadarnentei

A âdesão à CEE: seu significado, importância e
repercussóes ao nível deste sector produtivo e ao
nível da economia portuguesa no seu conjunto. A
adesão à CEE e á visada "reesttuturaÇão" da agricul-
tura portuguesa de molde a poder suportar o
"embate" que a integração representa, levantarr
questões que vão pesar seriamente no futuro do país
e de milhões de trabalhadores portugueses.

A âuto-suficiência alimentar e a balança de paga-
mentos: Será ou não possível produzirmos os bens
alimentares de que necessitamos contribuindo dessa
Íorma para o equilíbrio nos pagamentos externos?
Por que razões os sucessivos governantes vêm Íalan
22

do das enormes potencialidades que se abrem neste
sector e no entanto as importacões e a dependência
continuam a êumentar neÍe como noutros secto-
res? Como avancar no sentido da tão Íaiada auto
-suficiênciâ? Será possível uma verdadeira BeÍorma
Agária que, abrangendo todo o país, permita aca-
bar com a dependência no campo alimentâr?

Ouestão camponesa: Como foi possível às ÍorÇás
reaccionárias jogar na divisão do§ trabalhadores dos
campos do Norte e Centro e dos trabêlhadores das
grandes cidadesT Oue graves erros se cometeram
que têcr rta'dn_ ê dcluacão dos caciques fascisÍas nos
campos de Portugal, pondo em causa a unidãde dos
operários com os camponeses e com ela a possibi
lidade de avancar decididámentê e com segurança
com o 25 de Abril no carnínho da construcão duma
sociedade mais juÍa7

Oue medidâs deveriam ter sido tomadas e têm de ser

tomadas para combalêr a actuaÇâo neÍasta das Íor
cas fascistês Iunto dos camponeses e de molde a

Írczet parc o lado das forças do progresso e do
socialismo sectores imponantes de trabalhadores
dos nossos campos? Oual a actuação mais correcta
do operariado das cidades de molde a tazet para a

sua causa aqueles trabalhadores?
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A CIÊNCA
E O BEM-ESTAR
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PREOCUPACOES

DE UM FEITICEIRO

João lú. S. lúaítinso
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"ResDonâ" oodêÍá oÍeen
cher lal espaco, iôlêlizmente a nda vâgo,.o
panôrama ednoÍiáldo nôso paÊ
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sressi{as lem que seÍ a luG pe a derêsa dá
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mênrâi§ da cu rura de cadâ pôvo (vêja sê poÍ
quê é quê os pâíses corônizadôÍes emprê
mpoem as s!âs lrôsLas aos povos côloíiza-

dos, o! pôÍ quê ó que Frânco inÍiruiu ô
€slelhano como línguâ ôÍiciar, proibindo o
ensno de línouas naconais dos oovôs dê

o Naiura rsra da Êíâ.áo Agrônóhica Nacio
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modo poucô direcrô "A ciência devera ser
vir ao bêm eÍa. dê tôdôí. De aôoÍdô. Dàí
qúê, no§ pahês .apitálstás, em qle o bem-
êíâr de rodos se mede pelo bem eíar da
GeneÍâ [Ioloc, se veÍ Íique uma hov]me.
ração dos "sábóí p€Ía se rom êm lp:re
rôÍnaÍem as suas i.veniqaÇõê§, para tôrnâ'
íêm a pÍôduÇãô do§.onhecimênrosci€ntiíi.
.os) indepêndenres dos grâ.des intersses
eco.ómicos, esp6iâlmenle depoh de GÍen
tomado côn$ éncia dê q!ê ôs ntêÍêses dâ
Genêrâ Motô6 não sáo os mesmos que os
do Dovo, e quase semo.e $o afGqó nicôs aôs
interesês dô povo. Mas, supondo quê â§
unidâdes de pÍoduÇão da RefoÍma AsÍária
vém a cônnirúir, no nos paG, !m "qrânde
inieÍê$ê eco.ómico", será ícito aos tais
cêniisbs q!ê q0êÍêm êslar aô sNiçô do
bem.estaí de todostoÍnaÍem{e ifdependen
tês daqlelas unidadês7 E há áinda outô
ado da quêstão, que ôs aútorês nãô ÍefeÍem,
ou que lhes pâsou de§perceb do, que é o
seguinrê: *Íá quê â in!êsrigaÇtô .lênlíficâ,
pêlo s mple§ íacto dese lornar independenrê
da Gênera Moloc, pãse auromaiicamente a
eíaÍ "áo seíviço do bêm-êiâr de rodoí'?

Eíâ é a Íorma mâk pâõ-pão, queijo'queijo
dê .ôlôcar ô pÍôbleha, ê quê Í6umê uma
séíie de ouirasqu6tôes, de que são exemplo

Pa.a inveÍi9ãr, hoje, é pÍ€iso dinhelro. Vão
lônse ôs iêmpôs dé Galileu ê Nêwto., em
quê se pôdiâ fôrmuláí lêÉ da nárurêza côm
pouco mais que !ma réguáe âgumas lents.
Pô(anio, que riEniíacâ tormrmo-nos ind..
pêndentes dôr s6ndes in16r6s! económi.
c67 S g. ficárá t@âr de financiadoÍ (ô
que nos faz regÍes§ar ao ponto de pâÍiidalT
Ou, simpl6mente, a Generâl Moro6 de xar
dê delerm nar quais as lnhas de inveÍiqâ.
cão? Ne$e caso, á GêneÍa1 Môlo6 acenaria
continuâr o íinânciamênlô dê uma inve*isa
Ção que he nâo lnreÍe$a, ôu quêé.ôntÍár a
aos seus nte.e$es? Mesmo pondo dê pádê
ãs qu6tõê. i'maEÍiaÉri, podemo§ pergunrâr:
seÍá o !ábio" mal! apto quê a GéneÍal
Môto6 pâra derermi.âr o quê erue o bêm-
'eíaÍ de rodôs? Cada pe$oâ pene à suâ
mâneira. e o§ 'tábiôí' lmêsmo os da rore
de mârrim) são pê$oas como ar outas. Vá
riôs "sábioí independentemente uns dos
outos es.olhêm qua s as linhasde inv€siigâ.
ção que em se! enbndêÍ mêhôÍ e adi
culam côm o bême*aÍ de rodos: é rácil
Lmaglnar quâ seria o panôrama rê.ultante
Nesra quênâô, côóô em ô!ras, é conve.
nientê nâo ê§qu*er que ôs indivr'duô§ só
Íâ2êm a HÉióra êm condiÇô6 muno espe.
ciah, q!ándo inregrâdor em coletivos (orsa.
nizâcõês, mase...), hro é, quandô não s

indrviduos Éolãdos. O
quê nos levâ a rer quê encârâr â rêshrênciá
dos c'ennnas aôs grandês inlere$es rcô.ó
micos d€ uma o! ouúâ peEpectiva:quáhâs
rormas quê êlê dev€ âsumn, como dêvêm
ôrq€n za6e, parê quê d6e r6úén€ a suÍ
iam novâs condicões qle oeÍmnam a Íelor
mu açâô da .uâ âdividadê, âsoÉ sim, vnada
pará o h.m-d.Í ds rodo., Eía é uma das
minhas pfôpôíâs páÍâ dêbáte. crelo bêm
que mãíigar e{e a§unro não sêÍá rêmpô

até eíe ponto, renhô rarado do prôb êmâ
da..'lnsaiisíaçãô social" dôs 'tábios" pe'
.ame o nãô usô ô! mâ! uso, do§seu§ pÍodu
1ôr nôspai*s ôapitâlistâs, e p
minhâ análise é váLida ranto para ôt pâkes

dêsenvôlv dô5 cômo pa.a ôs oútôr. Pôrquê
bntô ô nívê quantitatlvô lvolumêdê invê$
t mênro§ nâ invetigação, nú
dadê de unldadês dê lnvên sacãô, número
dê 'tábio!" a rabalhar, êt..1 como o .íve
qualiÍ'câtivô (invêtigâçâo "de pónra" óu
''dê Íorina') pouco níluénciam êsta quê+
rão. A lnsarÉraÇão dô ciênristâ ámeÍ.âno
que e*uda os procê$os dê ênsinâÍ os macâ
cos a fa aÍ, num laboratóÍio único no mu.
dô pê ô sêú apetechâmenio e peô sêu prê.
Ço, é compáráve à do cienrista bÍasllêlÍo o!
lilpino que pa$e a sua vidâ a observar a
ultÍae*rut!ra do pólên d3s ôrquideas, poú,
em qualqleÍ dos casos, a §ua .iénciâ pouco
o! nada conrribuiÍá pàra o bem eÍar doseu
povô. E pâÍ**me juÍo quelanto !m comÔ

modiíicêr ênâ sku*ão. A
quê*ão não É põê, em meu entender, em
termôs dos .ie.rhrãs dos paÍse§ "a!ánçâ-
do* tômarem antudês difêrenies, ê lazereú
ciência difeíentedâdos seus côlesasdô "teF
eiro mundo'. ô! dê sêrên "ãscaÍasqover
nânreí' desbs ou daque es paíes mâk âp1âs
paÍa dêíinn critérios de urilidade social. a
qusstão, p.réÉm., é (naú úm. ve) â d.
sbêr quêm ddéí o pod€r ía rocicdad€, O
câpúalismó é um skremâ em que nós sabe
môs poÍ expêriência êstarêm fêchâdâ§ a§
po â§ â uma clência ao seryiço do bem êstar
dê lôdô§, ê kiô va ê isnro pâÍá os pâíses
desnvolvidos como pa.a os slbd6envo.
vidos, tanlo para âr m€tôpolB imperialhtâ§
comô pârâ âs s!âs colónias e nêo côlónias.
Dai q!é num ê nôut.o casô ,os ciênrkiâs
devan luiâr pelâ rêfôrmulâcão das suãs i
nhas de inveíigâção, indepêndêniemenre dô
nivel te.nôlósicodôs.espêctivô§paGês. Elâ.
bôía. o catá osô das pÍâqâs e doênÇâs das
plânrâs c!h vâdas num cefio paG que o nâo
po$ua (como o no$o), ra.eía dê rotina,
nêc6s randô dê pôlcôs meio§ para sêÍ êrê-
cutada, i tão impô.ranrê ê nec6sáriÕ comô
ênudâr ôs mêiôs dê aplicaÍ novâsiécnicâs de
prote.çâo de cuh!ras, esrudo queem cedos
casos envolve muito dinheno ê insal4õ6
apÍopriadas ê.ó pôdê, pô. É$, €Í rêalLzado
êm paÍ*s dêsênvorvidos. Donde se cônc ui
qle umâ dôs raÍetâs mâh impo anres dos
nv6i4âdores proqre$i§ras, rantô dôs paiÉs

s!bdêsênvolvdôs cômo dôs ourros. é .êsol.
veÍ o sú prôbLêma (pe$e , individuâll dê
insâtisrãcâo prolhsiona e social airdés da
rêsoluÇão @l.borâ,!do na rêrô uçãô do pÍo
blêma dê tôda a $ciêdadê dê quê Íázêm
pârbr a.ria4ão dê umasociedâde mais j!íâ.
Ouê, evide.teme.ie, na'o é ap
ião dê miliráô.iâ politi.â, mâs taÍnbém umâ
q!eÍão de compeiénciê proíl§slonardê €da
Íabalhador ôu ntl*1uâl 1... e tálvêz ejâ
melhor não dê§envolver mai§
problêma dâ arti.ulâção dos clenrkrâs pro'
qressiías com ouiÉ§ rorÇas pÍoqre$i§ra§ da
sociedãde é mâk um dos que vale a pena

A prÕúsho âi.dâ, da queíãio dâ fi.álidâdê
da nvêsisaçaiô, sostaria dê
iêxtô citado pôr G. Bô$i (1) "Nô decucô
deíê 1pêríodo dá ".iê.ciá coloniâ1"), â Íê

l1) A. Rahmar, 'Les scientiÍiqu*en l.de:
ês êflêts dê lâ politiqúê êr de l'aide econÔ.
miqúe dáns ldts Íôppo(! ávd l'evolurion
hhtorique ei sôc'alê" UNESCO, Rewê ln
iêÍnalionale d6 sciencê§ social€s 22:1
(1970,, ci pôr G Bos' en 'Làsciên.êdes
páuvÍes', La R€chêr.he 4130) 7.14 i1973).

rômandô ô caso da lrd,a. "a c,ência só íô
ntoduzidà e aplicada enquãnro seryia ôs

intê16$s dôs dniqênt€s. (...) Oevido às suâs
iqacõ6 com ô qoveÍnô colônia, dê q!ê sé

rôÍnou um nÍrumenro polÍiico, a clênciã
cÔmeÇou a provocar as suspeitas dos naciÔ
nalislas. Em vez d€ se 5êrunem da.iêrcia
como uma arma da sla lúta pêla êmreipa-
çãô . êvolucão socirl, €vitrr.m.m, apôlan
doJe quasê êxclusivanenG na ópri.a social,
na§ rilosoflás ê nosvâlores do períodô prê.ê.
denie'. O sub lnhadô é meu. É aqui fica a
ieÍceira quênãôquêê! qônaÍia de!êr discu-
iida pelos cie^ristâs portu9uesêsr Como utili
zar a ciência cÔmo lma arma nâ iransíoÍ

EspeÍô rêr côlâborado
re.enseâm€nto de âlgunstemaspara ô nêc6.
sário debâte sobrê opâpeldos tábalhâdoÍâs
cieniiÍcos, cujo lançamênro pelâ "Respor
ta'' mUiiÔ mealegíou, e que, espelo, ve.hâ â
mobiLLzar um l€qúê de i.1êrve.çõ6 tão am-
plo que .os permitâ .omêçâr â põr "â c ôn-
cia ao serv'Ço d. bem.6raÍ de todoí'.

1. A Reviía depena o seu in-

Acha que merece seÍ apoia_

Então porquê espera para a di_
vulgação entre os amigos, enviâr
colaboração e re6lher assina'
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GERA.SE O EMBRIÃO

Sentádo no chão, vêíido com a Íadiciona
túnica az!1, um a.cião sâhâÉuí, com a Íacê
maÍ@da pôÍ prolundas rugas e umâ Ílnâ
bàrbâ .omplêiamente branca, conia a !m
qrupo de co.vidâdos êurô!êús a história do
sêu pôvo. Com s.ande vivacidade ê umâ
lucidez em nada âÍ€crâda pêlà idadê, o veLho
bêd!ínô êrp ica coôo havia ánriqâmenrê
dois lims de vidâ .o desêrto a dos nómãdas
ê ã dos cibdi^o.j cômo os pÍimekosviviam
da criação dê @brãs, o se! únl.o meio d€
tubsktén.iâ, do.de srtaíam produiot que
tôcâvam nas povôâçõês com os segu.dos
por objedos mãnurã.turâdosj .omo sê sê.
viam do omêlô paÍa a ÉsquÉa da água,
paÍa o tênspo(e e parâ p!xar o ârádo quan-
do chovlâ e â têía podia sêi avrada; como o
sêu pôvô dêsenvôlveÍa a es.rita, umâ ciên.iâ
e umâ cultuÍa pÍópriâsj cômo êntre rodas âs
tÍibôs É tôrmara um conselho para r6olvêí
os problêmas poltiicos ê admin nÍalivôs.

A cêna pa$a se no intê.ioÍ de lma srande
téôda dê um dôs muno! Émoosdos maÉde
100 mll rêfuqiâdos do Sahárá Ocidentar ouê
vlvem acrualmeflre .o sudoestâ da Aíséria,
dêFoÉ do sêú FG ter sido ocuDado oelos
exérclbs de lraáirocôs ê da Mauriiánia, Os
dnisenres do âcampamenio rêcebem um
qrupo de jornâlklás ê dê cônvidados eíran-
seiros às comemoràÇô€s do s&undo anivêr
sáÍio da BêpúbliÉ Árabe Saharaui D€mo

o Jor.alisb BTP, prêseôtê comôequip. de
cinema nas últimas ó@moÍaçôes do
ll Aoive6áÍio da ReDública ÁrábeSahárauí.

T

SAHARA
NOS ACAMPAMENTOS DE REFUGIADOS

t
I

DE UMA NOVA SOCIEDADE

.rática (BASO) que tiveram llgâr êm Fêvê

,,SOMOS OS FILHOS DAS NUVENS"

Lrm dô§ ponrôs maú inieresanres dâ rêcetr
çâô é á nãÍaçâo tena pêlo ancião saharauí,
ânr go membro do @nsê ho dôs sbiôs dâ
sla ribô ê actüal di.ig.nte do âcampameE
iô. 'Nu.e Íomos dirigidos por um.ultão,
um reiou um drabo", aflrmâ êlê, numâ.|âra
aluÉo à. pÍêtênsões expa.sionÉras do mo
narÉ mênoquino Hasan,l, quê Íêlvi^dicâ
para o seu paG dois tàrçps do Sáhara O.i.
dentâ1, rl.o em íoíaros ê em bancoe pêe

O vêlho êrplica depoh como qseu povo íoi
domi.adô pê os côlônialkbs: "R6Étimos
duíánte Íinta e cin@ ôãós, tunramên@ @m
os muÍúânos. âté ao momênto em que Ío-
rcr .er@dor pelas ÍorÇas frã.cesãs que nos
queriam invadii Á FÍançá @mêçou entãô a
utilizar â linguêgem da n€gociação, Poí sua
vêz â Esp.nha veio com úm pactô de não.
-aqÍe$ãô. Conequnâm Nlonizâí.os não
mm a roÍça e a asÍêssiô más côm â politic.,
ãuê ôôs nãô dominávâmoí'. O colonialhmo
;eio enrão renraÍ dêsÍún a clhuíâ e o mô'
do dê vidâ dos beduínos. O gado loi quase
excl!sivamêf te extêÍminadô Êelôs invasôrês.
Os €mêlôs, que sefriÍam .omo meio de
rêsistênciâ durãnre á invasãô, Íôram támbém
víiimas dôs n*rôdos ólônialkrâ5.

Nô ênbôtô, a Íesistência cla.destina exisliu
pmoÍê ê há cinco a.os atinqiu uma Íortu
superioÍ e oÍgãnizadâ com a fundáção dâ
Frente Popular párâ a Libed.cão de St
gúiaêLHamÍa e Rio de Oro (F.ênr. Polisi.

Íio) Fôi â Frênie Polisá.io que ianÇou os
violêntos côniÍa ô colo

nia Êmo espânh.l e que dêpoi3 &sên€deou
a llta armada @.Íâ âs Íopâs de Marocos e
da Mâur únia, ouando o qôveÍno dê Madrid
resolveu abandonaÍ ô Sahârá Ocidontâl e
enÍesárô a âstes doh pãGes. A FrentePoli-
§ário bmou a deJesa dô§*ntiôe.to. nâciô'
nai§ dê praticâmenlã rodâ ô populaçâo do
Sahaíá Ocid€ntal, paG que não iem um mi-
lhâo de habnanres mas a!ê é Íê5 v€zes

Bômbárdeadâ côm 'nêpalm", a popu âção
bêduína quê vivla êó zonas libe(adas foi
obrigada á árravessÍ âÍronrêirâ ê a ÍêÍug aF

EmboÍa vivendo no desê^o. os ehaÍauG
sbiam ãproveitarsê dôs íracôs ,êcu6os na
tuÍais do .eu pâG. Seguiam ãs nuvêns ê
a$im quê chôvia utiliza!àm G émelos parã
chêgâí dêprssÉ às zonas aindâ hófrida. ê
cu tiva. a reÍa. Dêpo s dê rê.o o !olo, cor
.iam p€ra ourrá região ohde chovere, "Nó3

núvêní'. di2ia o ánclão

No êntaniô, â2ona d€sédicaondê enconta.
ram relúqio é bêm mak r.órp tâ. A pluvio
sidadê a.uâl ê prãt camente igual â zero, ê
por Gso qua* todos os êlihàntôt vên de
ÍoÍa, à ê:cêpção do leire de ülrrâ ê de um
o! outro d6tes ânimais quê se mâta d. vê2
em quando. Nos aempamên
mnter de lâtás vazias, pÍincipâlmênle dê

mente da caPital aÍsêlinâ.
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JUNTAR A TRADIÇÀO
COfu1 AS NOVAS B EALIDADES

Todavia a Frente Polisário tem sábido organizar a
população dos campos de rerugiados no sentido de
contar sobretudo com as suas próprias Íorcas, redu-
zindo ao mÍnimo âs necessidades de importacão de
produtos e de ajuda externa, lsso pode observar-se
em variadíssimos aspectos da vida nos acampamen
'tos, vida que é inteiramente comunitária (como
sempre o Íoi entre os beduínos) e onde se traduz
uma efectiva mobilização de todo o povo, dêsde a
resoluÇão dos mais pequenos problemas até às gran-
des tarefas de organização.

Em cada acampamenlo existem comilés populares
encarregados de actuar nos vários capítulos da vida
socio económica e política, desde a justiÇa à educa-
ção, passando pela alimentâção, o artesanato, a ins-
trução militar, a administraçâo, etc. Os responsáveis
de cada comité sâo eleitos de oito em oito meses no
congresso popula. de base, reâlizado ao nível de
todo o acampamenlo com a participacão de toda a
populacão. "É uma espécie de democracia directa
com o exercício constanle da crítica e âutocrítica",
a{irmam os responsáveis do acampamento de Guel-
ta.(1) , onde vivem quase 5 OOO pessoas.

A justlca é também exercida através de comités
populares eleitos. Os casos de conÍlitos entre habi-
Lantes dos âcampamentos sáo muito ràros e permi.
lem quâse sempre recorrer ao método da concilia
cão. "A justica emana da realidade e do livro sagra-
do de Deus, o Corão", dizem em Guelta. E acrescen-
tôm: "A nossâ organização baseia se ná fusão entre a
tradição e as novas realidadês impostas pelas condi
Ções concretas em que vivemos".

,,UMA SANDÁLIA É BEIV] MAIS ÚTIL
OUE UI\4 COLAR"

O povo dos acampameÍttos soube também adaptar o
seu artesanato à sua dupla situaçâo de reÍugiados e
em guerra com exórc;tos estrângeiros, Os beduínos
t.abalharam desde sempre com materia,s como a
pratâ, o couro, a lã, a madeira e o ferro, produzindo
para satisÍazer as suas necessidades básicas. Os arte-
sãos continuam a utllizar estas matérias, mas agora
com outros fins, "Com o artesanato, procuramos
Íazer os oblectos de que mais necessitamos, não já
um colar para enÍeitaí, como antigamente, mas sim
uma sandália, que se torna mais útil hoje em dia",
âfirma um dos responsáveis por uma exposicão de
26

artesanato organizada durante as comemoraÇões do
segundo aniversário da RASD.

Em todos os objectos dessa exposição se podia
observar úm símbolo da lutâ popular de libertaÇão:
as iniciais dâ RASD, o emblema da Frenle Polisário,
o mapa do Sahara Ocidental, a éÍigie de El-Uali
lúustaÍa Sayed, secretário-geral da Frenre, morto em
combate, ou âpenas palavras de ordem- A exposição
veio dinda mosrrar um dâdo novo: os artesâos passd-
ram também a trabalhar metais de objectos recolhi-
dos ao inimigo no campo de batalha. Utiliza-se o
ferro, o cobre e o alumínio no fabrico de utênsílios
de primêi.d necessiddde, o que demonstra a capaci
dade de ôdaptação do povo do dese,to às novas
condicões.

Dois terços do artesanato, que procura ser autosu-
ficiente, são pêra consumo interno, (a reslante terça
parte é vendida sobretudo alravés dos comités es
trangeiros de apoio). Nas transacÇôes enlre acêmpa-
mentos não há dinheiro (o antigo comércio entre
nómadas e genle das povoações era também eÍectua-
do na base da lroca de produtos). Existe uma orga
nização geral de artesãos, com comités em todos os
campos, que organizâ a distribuição dos produtos
conÍorme as necessidades de cada acampámento.

DUAS PR EOCUPAÇOES:
SAÚDÊ E EDUCAÇÃO

O artesanato é apenas um exemplo do modo de
organização dos reÍugiados saharauís. Há outros âs
pectos importantes como sejam os da saúde e da
educacão.

A situdção precáÍid dos decalojados, ds caréncias que
enÍrenlàm e o seu modo de vida têm oriqinado uma
situacãó diÍícil no campo dâ saúde, causando grande
número de doenças dos pulmôei e do aparelho
digestivo. A Frente Polisário pôs de pé uma redê de
hospilais de acampamentos, que se encontram em
coordenação com o comité geral de saúde e tratam
dos primeiros socorros e tratamentos. Os hospitais,
constituídos apeias por três ou quatro sâlas, são
escavados no subsolo, o que permite manter uma
temperatura baixa, melhor para os doentes e os
medicamentos. A formação do pessoal de enÍerma-
gern é permanente e cada acampamento possui cerca
de cinquenta enÍermeiros, dos quais cinco se encon
tram em permanência nas anstalaçóes hospitalares.
Esta redê de pequenos hospitais, onde também se
está a levar a càbo urna campanha de vacinacâo,





constitui o mêlhor símbolo da política sanitária das

iutorid"da. dâ RASD e das súas preocupaÇões neste

campo.

I\íàs. oara além disso, em pleno deserto, estão ainda

Je pá uatios hospitais regiondis, com maleridl e

Jr,ãt Àeai"o 
"tp""ializado, 

oara onde sâo canali

iãàt. o, ao"nt", gr"res e onde se podem aré prati

car complexas operações cirúrgicas'

Out'o sector onde os diriqenles da BASD lém posto

hàslante emoenho e o da êducaÇâo Todas as crldn'

ã"i'J"i "lJ.p".*,os 
vào à escolo, p'iÍ'eiro às

áscolas infantis, nos proprios locàis ondP vivêm' e

áeoois, " prtrir Oos Z ano§, aos inlernatos P^isLentes

;;;;; ;." dds circunscriÇõe§ adminisÍrdiivds os

internatos, constÍuídos em adobe, são os 'inicos

"Jirr"ú 
áis"* desse _ome que se avisum ern toda

,-|,"oiao a&'ti"" dos acampamenlos As criancas

viveÃ ai permanenternente e cada dLras semana5

fazem umd vis;ta de oois dias aos pais no dcampa

,iãÁio. ó. prot"*or"s sào anrigos estuddntes do

ii"", or"o ministéíio da EducaÇão d1 RASD 'nobi
iirà-.]i, o .n.i"o. O mesmo ministé,io edita bro-

chLrras que expõem o método e os programas estd_

belecidos para as vária§ classes'

A educâcão está intima'nenle relacionddà com à

íôrmâcâo de uma consciénc;a nacional entre ds

;;i;;;;;. or" serão os lL,türos quadros d.isenres db

É"rili'iã 
" 

a, RASD O texto de uma das licõêsdâ

seounda classe, escrito no quadro para as cÍlancds

ai".- tr"t, .oÉ," o poro e dil o seguinte: "o povo

a umà sociedade màrcadd pelâ sua originalidàde' a

iuÀ riaaicão, âs suas caracleristicas lsso diÍerencia

".* oãro ao. outros povos O povo é constituído
.,.r, áif"r"ntes camadas: as crianças os homens' ds

l,utf,"r"t, o. velhos Cdda povo organila_se a si

próprio put" deÍender a sua pátria contra todas as

ameaÇas"

uma disciplina que assume bastante imponáncia nd

escola é a da educaçâo fisica, que se relâciona com o

i."1"ã rniri,rr, e com a necessidade de preparar toda

" oàoufasão pdra uma guerra prolongada Após teÍ

i"iÃinoao o progtu." de escolarização obriqatória a

".ir."" ooae "onti.r"r 
os estudos num país est'an'

i",..',.'i1".-f"",ur.""te a Argélia, a Líbia ou Cuba)

i" .. iáio".r.ãv"i. assim o entendeÍem Mas se ficar

;;.;á, passa a íeceber instíuÇâo militar obriga

rória a oartir dos 14 anos, e dentro de pouco tempo

àita'á apro a parti, para a Írente de batâlha'

2A

O HOI\4EI\,'I E A NlULHER
LADO A LADO

Nos acampàmentos não se vê renhum horFem novo

a nu'o tei ulgrn. Íesponsávei§ polilicos Todos os

i"-"n. 
"sr;ã 

inteqrados no ele'c:lo e parlicioam

"ãi "r"r"ca". 
militã'es. Mas actuarmente âs mLlhe

r."i 
"liao 

, inq'"*", também nas írleiras miliraÍes'

""- 
;*rrOua" ã" 

"ir"unslàocias 
com os hoÍnens Eíte

".""ii" *r"r" aliás o grdL de conscienciali/àcão

ãã,".i "-0" 
emancipaç1o que a mulher sahârauí

ã.i."ir. r.:. Íim de umd sessão de tÍeino mililâÍ de

,m áruoo de r,lulhe'es cujas idddes variêm entÍe os

ti e'os 30 anot, o responsável pelo grupo csclaÍece:

'la mrrlher oart cipa do lado do hoÍnern e o horneÍn

ao lado da rnutr''ei no combalê do inim;go As mu'

lhêÍec poderr aqLrentdÍ fisicamentê tanto como os

;";"; "t dte rnai§ Tudo o que é actrviddde do

i".". " .rtt,e, pode rambém p atiLàr' Urnà vez

."à, oo 
"urnoo 

de treino, a mulhêr é iguâl ao

ià.", nu fr"nte". Actualmente cerca de 3 mil mu

;;;,;; ru.;"'"; iá pelo treino militaí' que durâ tre:

.ã'ãi.'" i"oi""Á"à mesmo algumas bar\âr na Í'en'

;;;;;.;ãi" entÍe ds mulheles que lutam também

de armas na mâo.

Nas zonas de queÍÍ4, os combatentes procuÍâm lam

LlÃla"r"r.:" às condições existentes sendo po'

ãi". ". ã'Àr."",", os guerÍilheiíos sahaÍauís utir -

,àã iãa.. .t materiais apreendidos aos exércitos

;;;;;;;; mauritano óurante as comerroracões

;; ;;;r"d; aniversário da RASD Íoi apÍesentddd

ãás cJnvidados uma enorme exposicão de armamen_

i. .rnturaao ao inimiqo: dÍmas ligeiíds cdnhões seÍ'

,i.rã'ànii.or"u., e de/enas de "ieeps" e carros

""iããi,-oàr" 
transporte de tropds Dois rercos do

ãirnu,n"nto e meios de transpoÍte das rorcas arma'

àas saharauis são pÍovenientes do inimigo' o qLre'

ã"i-u à" ruoo, revela uma certa supêrioridade no

deserto sobre as tropas invasoÍas

O elevado número de prisioneiros matroquinos e

;,;;ti;;;, deiiaos peta Frente Polisário é também

,,Ã t"it"*o das vitôrias obtidas no campo de bata

ttr. ttlao a" taUe o número exacto de prisioneiros'

-". " .i"i"to do InterioÍ da BASD' Mdhafud

i;;; ";,.u 
conÍerência de impíensa dada aos ior'

"'rii.ir. oonuor*"., disse serem mais de 800' in

lt,,i'ãá árl"i"i., *u.Íiciais e até mesmo pilotos os

.ônviíla.los tiveram oportunidade, durân1ê as come

íoracôes do seoundo aniversário da RASD' de con_

i*rui "à- 
a"r""n". a"sses píisioneiÍos ao relatarem

,i.rr"r""á""i". da sua detenção, os prisioneiros

]iiÃur"À a"rua, serem bem tratado§ pela Frente



Polisário. Aliás, da párte das Íileiras mauritanâs pâ

rece não haver grande resistência aos guerrilheiro§, o
que revela nâo so à desmoral:zacão que atingiu o
exército de Nuakchott mas também a simpatia de
que a causa saharauí parece desÍrutar entre o povo
do país vízinho. Um dos prisioneiros mauritanos
possuía um atestado de indigência do seu país. O
regime da lvlauritánia pa/ece resolver assim o seu
problema de desemprego, formando um exército
quase por geraçâo espontânea, desorganizado e sem
formacão,

O exército marroquino é já diferente: praticamentê
uma tropa de elhe ao serviço do rei Hassan ll que,

com as suas ambições expansionistas, s€ tornou no
pequeno guardião dos interesses imperialistas na re-
gião norte-aÍricana do l\,4ahgreb. Todavia a Frente
Polisário tem não só infligido pesadâs derrotas às

patrulhas marroquinas no Sahara Ocidental como
tem reâlizado audaciosas incursões com êxito em
lerrilório dos dois países ocupantes, que se têm
tornado cada vez mais frequentes, sâo âliás justifi
cados, segundo o ponto de vista dâ Frente Polisário.
"A guerra na lt4auritânia e em l\,4arrocos é um direito
Iegítimo nosso contra aqueles que Íazem a guerra
entre nós", aÍirmou numa confeÍéncia de imprensa,
durante as comemorações, o presidentê do Conselho
de Ministros dá RASD, lv]ohâmêd Larrine.

"OS NOSSOS DIREIÍOS
NÃO DEVEI\4 SER IGNO RADOS
POR UI\,]A OUESTÃO ECONOMICA"

A vêntagem parece pois pertencer à Frente Polisá
rio, que domina grande parte do Sahará Ocidentale
pode mesmo chegar até ao Atlânrico, ameaçando os
barcos de pesca de pa íses estrangeiros que fizeram
acordos com o lMarrocos ou a lúduritânia e que,

ilegalmênte, actuam nas ricas águas da costa saha
rauí. lvlas essa vantagem, que poderia levar em pou
co tempo à vitória, diminui em face do número de
contendores na áred. Na verdade esses paises invéio.
res têm recebido forte ajuda do imperialismo, no-
meadamentd da Frânca, O recente envolvimento
directo de Giscard d'Estaing na guerra do Sahara

Ocidental, é um dâdo novo que obriga ê Frente
Polisáíio a adoptar novâs táctícas e a preparar-se
para uma luta que câda vez parece mais longa.

Também na frente diplomática as coisas parecem

teÍ caído num impasse temporário. Umâ dezena

de países reconheceram a República Arabe Sâharaoí

Democrálica desde a sua proclamaÇão, Por outro
lado, as Nâçôes Unidas reconheceram o direíto do
povo sahdrauí à autodeteíminaÇão lt4as uma cimeira
ãrt"oiJinari" da Orgânização de Unidade Africâna,
que tinha sido decidido vir a reâlizar_se com o Íim
de discutir e tomar posiÇão sobÍe o Sahara Ociden_

Ial, tem vindo a ser sucessivamente adiada, e pro_

vavelmente nunca virá a ter lugar, dadas as diverqên-

cias dos dirigentes do continente sobre este assunto-
Por outro lado, a Frente Polisário nâo Íecebe qual
quer ajudâ nem da União Soviética nem da China,
que não reconhecem a RASD ou sequer a Frente.
Os interesses dos dois países na região situam-se

âlgures Ôoutros paralelos (acordos económicos entre
lúoscovo e Babat e estreitas ÍelaÇões de cooperação
entre Pequim e Nuakchott), o que aliás tem sido

criticado em privado por alguns dirigentes saharâuís.

"A nossa posição sobre âs forças amantes dâ paz e

da liberdade medimo'la na posição dessas ÍorÇas em

relação às causas justas, e a nossa causa é iusta",
aÍirma Mahafud Larosi a propó§ito da URSS e da

China. E acrêscenta: "Os nossos direilos nâo devem

ser ignorados por uma questão económica Os países

soberanos devem ser Íiéis aos seus princÍpios e é
lamenlável que âqueles que afirmam ter por princí_
pios a paz e â liberdade não apoiem o povo saha'

Grí" .

A perspectiva parâ a Frente Polisário é pois cada vez

mâis aquele que vem desenhando desde o início da

luta armada: uma guerra prolongada, contando so

bretudo com as suas próprias Íorças, acompa_

nhada de uma acção extern, destinada sobretudo a

conquiíar o apoio de pâ íse§ e povos âmigos e o
reconhecimento internacional da causâ do povo sa-

harauí, Enquanto isso, nos acampamentos de reÍu_
giados e nâs zonas libertadas, vai-se ediÍicando uma
nova sociedade, embrião de um novo país próspero,
indêpendente, livre e progressista: a República Ára
be Sâharauí Democrática.

i I i O: d.dmpdme_'ôs ro-dc- o nomê e5 cr.urç 
'Çôes 

do S"hà'á
OcidenErdo.d6 5àô oíqinár05 os rêruqiador.
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O AMOR"
José Fanha

1. Ô ÊSAMO B

Um âmor de rapariga!
Por âmor suicidou-se.
As vinte e uma maneiras de Íazer âmor.
As trinta ê quatro rnâneiras de não fazer amor.
Ouem é o amor do sêu âmor?
Adeus ó borrachol
Com colchões nhoca-nhocâ o amor tem outro gostol
Poucas vergonhas é o que él
Faz amor, não ÍaÇas guerra,
Ouinhentos e é só beijinhos.
V. Ex' desculpe, e se {osses apalpar a tua irrnã?
Os noivos ao meio, ao lado os padrinhos, olhó passarinho!

Felizmente chegâste.
Felizmente Í\4aria.
Ail lnês, lnês, meu amor de raiz...
l\,4as por qúe é que no meu tempo não havia amor?

2. AIIOB

Também por tudo isto, meu amor, nós tivemos de percorrer
os becos negros do medo, num lempo sem luz - e amávamos a cidade
Navegámos na aventu,a de recusaÍ evidénciês.
Tivemos de Íugir, conslruir paraísos clandestinos, e descobrir cereias onde só havia cardos.

Mergulhámos,verticais, na raiva de rêsistir ao destino e à má_sorte.

Aprendemos, na dor, a amar a arquiteclura dâs coisâs

com os olhos das mãos.
Como o pescador ama o céu e o mar, e os recados que o vento
lhe râsga no chão da pele.
E o camponês ama a terra no milagre repetido de a'íazer parir o pão

- e a sombra dos pinheiros.
Como o marinheiro amâ a linha do horizonte e o poato de chegada

ou de partida.
E o operáÍio ama a cambota que constroi diariamente
. à espera da sdída.

Como o mineiro ama os labirinlos de lama, o fogo do carvão.'

- e o,uar.
Assim ensinarás semprê os teus caminhos às minhas mãos sedenta§

E eu hei-de percorrer-te, saber os teus segredos,
sâir para a rua em IVlaio, e conquistar, contigo, inteira,
a dimensão de amaÍ.

ir PÍôva dô iema AMOÊ apresentadô nâ 1a se$ão dâ Cornéliâ A9o*o d€ 1977
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* a pr me'ra pa{e desb ad qo sai! na

o EcônomÉta íô MiniÍéÍio dô Plano

rarrvâ nãô po(à em n a upru,a dÔ pro
cê*o histórico do .ôoperâtivfmo pô u

quês Pôdemos alirma. sêm ,êcê o que
êxiíê um vin.lro enrre as dla§ fá§es: a
antenor e a p.ÍêÍ'ô. ao 25 dê Abri sê
não podêmôs anrmár exi*Í rupturd e.
Íe ê as, 1âmbém nãô podemos aceiraÍ

a Ôova tase é o mêÍÔ
quantnai vÔ da 3n1ênor.

A ruprLE da práric côôperàtiva, moriva
da pe à d teraçãô inn tuciona do 25 dê
AbÍ l, dêiêrm nd

isem ruptúíà) do panro dâ v ía coopera'

Do côôperar v smo de resÉtêí.'J (âpoia

do no pônlo de vr*a @ôpeÍalrvo sergia-

ôô sêm .o.rúdô en.ôfúaÍ contapa ida
na prárica coôpêÍat'va), rão hábil ê dêc
dLdameniê êvadô s cabo pôr aquelâ mas
sa rdêriiíicada com anró.iô sérg o, pa§

sóu §e âo @opêrarivÉmo po$ivel lapola.
do na nova práiicà cooperat'va, ÍesLliJdÔ
dÍecro da penurbacão v6iveL na lôÍma
Ção sôc'al portls!êsa), rãô êsponirnea e

sãcÍíi.adamenie levado a .abo por e*a
mã$â ánón,ma dê Íabà hadôÍes A nova
rase dô côopeíâtivismo pô(usúês a$ênta
na ânterioÍ precÉamenre na medLda êm
quê a superá draredicahenre.?

Aparênrêmênie académiôa, esa pÍoble'
ejrica rem .têrê$e pÍáricÔ e àpÍesen

da encruzi hada
um dôs vectores poÍ

onde pã$aÍá o luiúro do movimentô
coopêÍai'vo po(!qLês ouÊ .onclusôes

dêsâ que{ão? Será,
a$im tão imp(ante sabêrmÔs $ êxhte
ôu não, e qual é a isaôâio enúe o "velhô '
e o ".óvô" c@perarivistu pÔrtuquês7

TÍês pôntôs mêrecem dê5dê lá 3 no§sa

1 É i.mÍêctô tôdo e qulrquêÍ aÍaÍa
mêntô â pr orL das êxpeí'ênciâs .oo'
pêrãt'visras ocórÍidas d!.ànre o Íesl
me snrer ôí. lôdepefdêniumenlê dâs

Íc.onvê'sôes necê$ár as iqle pode
rão pasâÍ pelo e.cei ramenro risico),
é mpô(aôrê rernaÍmôs da sla aná-
lre rriÍó,icd, os sucesos ê ôs íracas

hore devêÍenos reiómaÍ ôu nêsaí, nô
quJdÍô do novo fêfómêno coôpêÍâ
rvo enr Potlgal arsm, sàtam à

evidênc a duas co.clusõesl

â) a ifrima 
'qa.ãô 

entê a teorLa

ldoutr na) ê a prá1ca coopeÍa
iva é cond'cão íundamenral a

úm sâo desenvólvimêÔiÔ cÔope
Íarivó êrpansão qua itariva e
quant târ va se a teÔÍ a sê íãÔ
deve dissociar da práti.a, esta
nãô dêve âvanÇar sem uma reô
Írzãcão adêquada aô contexto
hÉtôr cô envôlvênte;

b) as caÍacieÍhticas neíentes à Iôr
nacão social po(uquêsa não
permrem a ab§ôrcâo eâaplca
çâo I neaí de modelos @ôpeÍa
lvisras impo adôs, mêsmô q!,"

em s roda lma
ós ca coêÍêntê.

2 É nôorrêcro tentar se conÍrun uma
nova reoÍ zacão côôpêrarivía, ío
á, rentaFse Íepensâr criticamênrê a

acruà prática coopeíar va, sêm sê lê

varêm em considêraÇão os àva.cos
ê.peciâl J dour.a

coôpêÍativhtâ serq ana.

3 - É ,.corecto insisiir nd ópriÉ de en

cJrar o mov mentô coôperãrivo co
mo üô fim.êm{. o cooperâtiv smo
nãô é úm corpo de normês ér cas, à

marqem da sociedadê, quê vúa a mi.
nimização dôs eIêitôs nocivôs do.â
pfa rsmo Flcou pÍovado, quer atra
vés dà expeÍiência snreÍioÍ ao 25 dê
Ahíil, quêr nêÍês nliimôs quárro
ânos, q!ê ô côôpêrativúmô é !m le
nóhê.o de râiz lundame.tâlme.rê
económica. será.om bã§e no proces
:o de produção
ediÍica.á rôdô um comp êxô de s!
pêÍêÍÍutruâs rdeoló9ico sociaÀ ren-
do poÍ objecrivó a sôlidariêdadê ê a

isúaldâde O mov mento cooperarivo
é also muitô vaso, qle deve srâduâ
mente cedeÍ pâ$agem á co.íruÇão
de um secrôr ôôôpeÍativô -sêctôr
da ê.ônomia na.ional. A nece$rdade
de se dêíinir um seúôr côopêrarivô
êm Pôdúgal, lônge de ser uma dis
cussão reór É, académica ôu idêôló
srca, é fundâmenralmentê uma
opcào de pÍAicá social quê milha.ês
d€ rrabarhâdoÍes í zerâm, píinc pà

menre dêpoÉdô 25 dê abrir.

PôdêÍseá pensar qle o empolamenro do
após ô 25 de

abri sê Íiôôu â deveÍ à âlteÍaçâo produ
zrdá pela beÍal zaÇão democrát ca quê
perm nu a expÍê*ãô do

25

O COOPERATIVISN/O

EM PORTUGAL(II)
DE ABR

Nâo côn nui nov'drde a Jnrmà.ãô de
qle o 25 de Abr lpêrmin! uma akeraÇão
§ubÍanc a mêítê quâl(rtiva, ràpidàmen
1e ju* ncrda e rotalec dâ pelo âvo umàÍ
.tuanr rar vo do íenómêno côôpê.aivô
A queíão dâ sàcâo e.te o "ve ho" e o

pônuq!ês rem
conduz do â !ma discussão polarizada
êír dôÉ r pos de poícão:

aquela qle dêrênde que o íôvô fenó
mê.o .oopera.vo nasc do no e com o
25 dê Abr I póucô ou nadá rêm a vêÍ
com o "velho'
dlmâ rorma qera, é idenr í cado com

e uúa ollÍa qle âdvôqa sêr ô actual
íenómeno coopeÍal vo um prolonqa

enquadramenlô h Íó
ricô, da rÍadicSo cooperaiiv Ía .o.so

'dada 
em rornô da douÍi.a serq a.a

Anres do 25 dê Abril, o coópêÍat vsmo
pô(usuàs êncêÍrava uma @ntadiÇãó
(ÍuptuÍa) ênlrê ô que poderêmôs con§i
derár "o po.to de v ía cooperâtiw" o

ótico serq ano enqra.
drad. no movimênro ma* amp o de Íê.

sisrànc à ant lasc {a e"a píáticâcoopê'
rar va" d!m3 ÍoÍma sêÍal, côn.licionada
ê dereÍm,náda êconom camente pe os in
teÍessês da burqueslâ no poder.

Côh ô 25de Abr l, sobretudo 3 partir dâ
conÍaração da inviabiidadê dê aprrcacaio

ô@pêrâtivlstâs pré
concebidôs e impo(adô§ lnesâÇão eu.o-
pêia), aquelàs duas ns1áncias âpÍoxima-
íam se baÍa.re Sê a nova pÍárlca coope.
Ía1Lva pouco o! náda tem à ver com â
anreriôÍ, o mêsmô 5e nãô devêrá dizêr do
.ovo po.ro de v Ía cooperâr vo. a Íup
rurà hÉróÍicJ ôpêrada nà prát ca côope.

f
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espíiro óopêraiivú1a do pôvo ponu
qués. ouem conhece minrmamênlê a rêa
ldade Ébe aue is1ô não évêÍdade EÍec_

tivômentê, a bde mciàl do âÍanquê dô
nôvo Íê.ómeno côoperaiivo - prole
táriadô e a$âlâriado ruíâl .ão eÍa â

dêlê.tóra do ê§pirito êdourina cooperã-
liv Ía ânleÍiô.es ao 25 de Ab.il, quê sê

êncô. avâm na po$e dê peqúêÔá ê mé.
d â burguesia libera inÍôdlzi& ôô mô
vimê.to côôpêÍat vo pêla viâ consumisrã
ê pêla via cu rural (Í.sisrência ãni Ía!

lm€diâramêniê após o 25 dê Abri, o
@operarivhmo nâdá ma s íôi quê umá
Íorma de eipedie.ie. Devêmôs aÍirmar
sém rêcêio quê, ranlo nadin;mica DÍód!
zidâ pê os rabarhâdôÍes
movimênraÇão ooperârivâ cômô nà têr'
tariva de ln itlcionâlização dô coopera.
rivÉmô por pare dô poder, â forma coô.
pêrâriva íunciofou
p.ssível dê uriLizaçaio para soluÇôes de
p.oblenas premenlesr á sârkíaÇão das ne
cessidãdes êsên.iak nonreâdamenrê a
manutênção dos posos de ràbâ ho por
pâre dos rrabarhadôÍês, e o adiamênro
dê po$iveÉ íuplu.âs úciô.êcônómicas
pêa via do aparelho c@peÍaiirc lcônsu.
ml{a e hâbitac ônâll pô. pâ.1ê do plder
idêniilicâdô com os s!cessivôs soveÍnôs.

Dê início- o cóo@.âiivismô foiêncarado
oíi.ialmentê. @mô um i.írumênto dê
!tilidade públ é, socialmênle reconhe
cldô pa.a "o me horâmêôrô da @ndiÇão
de v,dê dô pôvo po(!suâí'. É êsrê ô
enfoquà que ô D,L. no 203/74 da Junts
de Salvação Naciônar, pub icado em 15
dê Mãio de 1974, tem d3 pÍôbremárca
cô.pêratlva. Mais ta.de o denominado
plâno lúelo Anlune§ viÍia a aarcâr â ôon
cepçâo oriciâl do coopêralivGmo avan
Çandô alsuns degrãus, sobíêtldo no ám.
bitô do a*ôciarivGmo agÍícoa. Nô en-
ranto, dumâ íorma sêra, pêsÉre a ideia
de que as cooperáivas ênceÍêm dupla
r!nÇão, arenuar as tensões leiâÉ resu.
iantês da onda reivindicátiva !álãriâlê de
mêlhorês condiçôês de vida, o quedeieÍ
mi.â à deresâ e prômeão dê§ cóopera
rivas acruanres na eíera dâ redktibuiçãô
dos rendime.tos, e @nÍibuir Dara a rê
posiçâo dos mêé.hmôs Épiial*as de
meícado, o que determi.â o lomênto dar
côôpêÍât vas rêndê.iês "à i.tesraÇão da
@líiicâ do aba{ecimêntô no desê.vô|.
vimêntô da prôdúçãô
eíêciimÇão da qáÍantià de prêco. d€ mer
cado". a 1êntariva de lnstnucionaliza.ão
décôÍenie da visão clà$ie do dope
râriv smo, cujôs pi1ârês eÍam o consumis
mo ê a hab racão, taduziu se num ôôn.
junrô dê mêdldas dâ§ quais, a rítlto de
êxêmplo, relerimos as sequi.res: aquândô
dâ dêí niÇãô das atribuicôês da Oirec.ão
Geral do Comércio lntêrnô, íênâ atÍavés
do O.L. ão 329-C174 ddãdo de 10 dê
Julho, ÍêíêÍesé a criaÇão de um qrupo
{núcleÕ) pâÍâ apoio ê Ioôêhtô das côo.
p€Íativas de consumô ê asociâcõês dê
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consumrdoíes; em 31 dê Julho dê 1974,
lol cÍiadô pôr dê§pacho ô SAAL - SeÉ
viÇô dê apo ô ambulatório Lo.a, rendo
em vÍa as "grâvqcarénciês habúacô-
na s, dêsisnadamêntê na§ princ pak aslc
meÍâÇões, aliadas à§ d liculdâdes em fà
zeÍ atran.ar prôqrâmas dê conrruçâo
convenciÔnal
D L no 730/74 dê 20 dê Dezembro del
nê o e.quadramênro das.ooperâiivias dê
habnacão, e o D.L no 737.a/74.1ê 23 dê
DêzembÍo derine o enqLadramêntô d.s
óoÊeralivas de habiraÇão êcônómicâ.

Podêrus ênrãô âfnmaí que, ãté ao ílna
dê 1974, a vÉâô oÍiciãL do coopêÍa.

zacão d3 lorma
inír!menró dê "aurô solucão'de lãcu
nas sóciô.êconómica§. os documenros
que nos pêÍm rem ôbsêrvar .om nitldêz
aquêla peBpêct va do @opêratv6mo,

§Lmo € na habiraÇão, sãô ô Plano de
MeLo anlunês ê as rererênc as Jenas pela
Junra de SálvaÇão Nac ônâ. Prôôurámos
lusÍaÍ con âlsu.s
€gisâtvo daqui re§! iantê, criaçãô dê
grupos píóprios paÍa apôlô e fomênto
das côopêrativâs de co.slm dores e de
c@peÍar vas de habiraçãô, a páÍ da crlâ
ção de les sla.ão êspecíÍ ca paÍã o secior
dô coopêrariv smo hablracional.

Se áré I nal de 1974 o podeÍ, pela via
âdmrn§Íanvâ, procurâva aÍaÍar e cana.
izaÍ o môvimenlo coôpêrat vô arravésdê
Frámêtôs dêfinidôs de acôrdo com ôs
sêus intêÍê*ê§, a panÍ dôs âm.tecihên-
1or do 2a de SetembÍo (1974) e em
espêcal, dos ãconrêcimenlôs dô 1l dê
MaÍÇô (1975), ã súuâcão invedêu se. A
d úmica dos rabarhadores rlndame.-
1adâ no pÍópÍio p.ô.ê$ô écónómiôô !r-
tapassôu a 6..epcâo orlc ál do coope
rarivismo, .Íiândo centenas de §iruacôes
de íàcro a que o poder sê viu obrigado a
respôndê. les íativameniê.

com o 28 de seiembro, o reaj!íameniô
dê1ênioras do pôdsr

oêÍmniu uma abêituía maÉ vdà âo côo.
perativÉmo que n c ava os pÍ me'ros pas

sos concÍéros, denrô dô nôvo ênquadra.
nêntó hkróricô Rêferimô nos à Fíôlifê
acão do coopeiativÉmo dê base econó.

FÍuro de circ!níáncas várias, as êm-
présás que foÍam abandonadas, encer
radas ou bolcôradas pêlas ênridades pa

Íônai§ vlÍ ãm â dâr origem 3 empresas
autoqeridas pelos râbalhâdo/ês ôu a côô
oêrarivás oDêrárâs de produÇão O oo.
de., pêÍanle roda ê pedurbáção criâdâ
côm ôs aconrêcimentos dê 28 dê sêtêm.
bro, procurou Lm. via quê lhê pcsibili'
ra$ê o cónÍôlê das rupruras, em êpêclal
dê sÍande dimensão (vo um€ dê êmpíêsô,
caFcidadê produrivâ, ramo de acrivi
dade, erc.) o D.L. no 660/74 (cuê dê

um Íêmendo sê raro! ) vrava sobÍerudo
ds qrandes empÍêsas, emboÍa a§ siruações
ali oÍev sras sê veririôâssêm ramhám na§
pe@enãs e méd as emôresas. Fói êÍed
vahên1ê ao abÍqo dô D.L..o 660/74
que, êm cênrenas de êmpÍe§ês nos ma s

variâdos Íamôs de a.nvidadê, os cotec.
iivos de irâbalhadôres a$um Íam a sêr
iâô, queÍ sôb a íorma dê auroseíão quêr
sob a fôÍma cooperâiivâ. Os aconteci
menros de 11 dê MaÍco í1975), as nãcio-
nalizaÇões e o âvanóô da BeÍoÍma Asrá
r â, cônÍúu'ram o suForrê morar do i..
crêmênrô dâ rolução óopeÍat vd para os
Droblêmâs íelâciônados

Eíê pêríodo poÍeí ôÍ ão 25 de AbÍ l,
do nóvo le.óm.no

coopêíativo pônuguêsi pêrmiie.nôr que
equacionemos dêsdê já argumas quesrõe.
têndentêe a r6ponder à qLeÍão das ori
gens dâs novas côôperar vâs:

1-ô novô Íênómeno
Po(usa não decoÍêdê um projecro
c@peÍativkta pÍevrêmê.rs ê âbô
rado, ante§ pelô conüÍiô, recusa o
pÍojecro coopeÍaiiv§ra oíiciâ1, na
mêdida em qle eÍe sê hoÍrou ina

dequadô às c ÍÔ!nnáncias históri.as
cÍiddJs ôom ô 25 dê Abrl;

ôptarêm pe1ã Jorna coopêrativa, Íi
zêram-no em consequência de condi
.ionalrsmos envorve.iesr a crise {o
nóm ca linflaÇãô, dêsempreqo, erc )

ê a prôprlâ êvolucâô polir cà;

3 - quârdo o môv menrô úopêÍarivo
ameêca côm alquma intensidade a
''ôídem e*ãbelecida ' n!mâ §ô.iê
dadê dominada pê a buÍsuê§ia, as dê'
caràcôes de inrenÇõ6 humani âs de
apô,o ê lômentô do côôpêrativismo,
Dor pa(e das Gmadas sociais deten
ioras do podeÍ, assumem a .ua ver
dâdeÉ lorma demagogicê. Em Por

do Iinal de 1974, ô
podeÍ peÍdeu á lldera.Ça adminhtâ
riva quê apaÍentêmêniê dêlinha so.
brê a evolução côopeÍariva, preclsa
menre na seaLência de eía se rer
dêíocadó p:Ía cahpôs amêêÇldôÍês
da óÍdem ênâbelê.dà rêrôrma asÍá
Íiâ e cooperâlivas op€ráriâ§ de pÍo
dução iocupaÇão de tetras, qe*ão
dos própriô§ Íabarhadôres, pôsÉ
dos meiôs de prôducâô, êrc.);

4 numa primeÍa lâse, a opÇão coope
r31'va aErêce aôs tÍaba hadôÍês co.
mo sinónimo de sô. àlkmo, o que
Íevela, por um lado, â mal.a dâ he
rânça c@pêrariva ás§ente nas Íaízes
pÍimáías .lô ôôopêrarivlsmô eurô'
pêu, ê, pôÍ ôutô, umâ pêr.êpçãô
also deÍeituosâ de socialismô, idên
tiliÉdo inearmenre com a ausênci3



EPIDEMIOLOGIA PSIOUIATRICA

DE UMA POPULACAO FABRIL"

[4aria Suzettê G. CoÍeia o
Alfredo J. P. da Costao
Carlos C3lhaz Jorqeô

1, A TEORIA DO TRABALHO

1.1. Oue se pode entender por trabâlho?

Êntre nós, quando se Íala em trabalho parece que
temos uma compreensão comum: trata-se de um
empreendimento especializado, uma actividade que
se exerce num escritório, num mercado ou numa

o A unos de Ps qu ãÍ a do cuBo de 1974/75 da Facu dadê de
Medicinâ de L sboa

oo a$i51enrÊ de Psiquiar'a da Fdculdàde de Medic na de L sboa

:- §.''. ,

Íábrica em qualquer sítio aÍasÍado do lar, e que
ocorre durante períodos de tempo - das I às 17, o
"TLrno dd noite", etL. que estão assim bern sepd
rados dos outros periodos de tempo. I I

A clareza só é, contudo, aparentê: parece haver uma
contradicão, comumente aceite, entre o pnzet de

uÍra ocupêcão e o trabàlho: de(o'a' a sLra casa 1âo é

trabâlho, por mais dispêndio de energia que impli
que. Íambém o "trabalho" doméstico não é tra_

balho, No desporto, temos por um lado, os "profis-
sionais", por outro os "emadores".

+ 5 qn n.ado dêíd 
'ê'm,no 
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Uma contradicão entre o prazeÍ dê uma ocupâção e o trêbalho



1.2. Sociopsicodinâmica do trabalho

É claro que aquilo que é, ou não, trabalho é deÍi
nido social, psicológ;ca e eticamente:

a) Socialmente:

- sem um certo nível de producão, a sociedade não
pode sobreviver, isto é, quer caçafdo, pescando,

colhendo, semeando, tem que haver uma actividade
que, pelo menos, alimente o sistema social;

- mas a sociedade pode sobreviver apenas com o
trabalho de alguns e, assim, a certa altura, surgem as

"classês ociosas";

mas, não obslante, as "classes ociosâs", em geral,
também trabalham, na medida em que o trabalho
fdvo,ece d imdgem sociêl dds oessoás, L,md maneira
de se fazer reconhecer socialmente pelos outros-

b) Psicologicamentê:

numa aproximaÇão da evoluÇâo da pessoa, a suâ
pessoalizâÇão - lodo o procêsso que leva o {eto
humano a ser humano -, o primeiro trabalho pe_

dido à criança é o trabalho escolar, a que se segue,
para a grande maioria, o trabalho coercivo na adoles
cência- Por outro lado, a entrada numa profissão
alivía as tensões da adolescente(2), facilitando uma
aÍirmaçâo pessoal e compromisso na vidô, ao mesmo
tempo que a autonomia económica e a integraçâo
social. E, aqui, muito importante a identificaÇão
com o paido mesmo sexo;

- a energia para o trabalho provem dâ sublimação
da líbido. isto é, conversão da enerqia sexual num
actosocialmenteútil, com um valor social maior,
mais aceitável pelos outros. No plâno psicológico, o
trabalho é um modo de diminuir a anqústia alravé§
da criaÇão de um objecto que é, ao mesmo tempo, o
objectivo real do trabalho ê o conteúdo simbólico
inconsciente em que o trabalho está mergulhado,
representaado à sua criâcão um compÍomisso pes_

soal com aumenlo da forÇa do suieito, da sua auto_
-confiança, do seu valor e da sua auto imagem;

o trabâlho tanto pode ser sentido como uma
participaÇão numa obra criâdora comum, isto é, à

relação directâ entre o trabalhador e o seu trabalho
substituem'se as relacôes com os outros, donde o
pooe' ter"pàutico do trabdlho, não por si, mas

como mediador das relacões inter'pessoais, como
pode ser sentido como uma alienâçâo, quando não é

sentido como obrâ pessoal é realizado sob escra

vidão ou sob coisificacão - desumânização do trâ
balhador.

c) Eticamente:

-qualquer deÍinicào de trabôlho tem êm si uÍnd

considerável componente moÍal. lsto lornase evi

dente quando, por exemplo, compaíâmos dois
extremos o conceiÍo de trabalho como humani-
zaÇão da nalureza e a meditaçâo budista;

q tristeza que se liga ao trabalho, dependente da

sua obrigato.iedade, como se pode ler no Génesi§
(lll, 17 19), da culpabilidâde (o escrâvo como por'
tador dâ culpabilidade do homem livre) e da âlie_

nacão da pessoa (a negâção da humanidade do es_

cravo), certas condiçóes de trabalho na sociedade
industrial. Obrigado a t'abalhar sob coaccão, o
homem enche de raiva o seu coração, e é, ainda,
pelo lrabalho que, na revolta, se libertâ da ÍorÇa

opressorâ e da sua alienação, restaurando o tÍabalho
como fonte de satisÍação das suas necessidades Íun
damentais; é um mediâneiro entre o sujeito humano
e a sociedade ou o grupo social;

- há uma censura moral para a "preguiça", e as §uas

variacões, sendo muito f requentemenle classiÍicados

Os trabalhadores, quêndo saudáveÉ, são Íatados a§§im.-.



destâ maneira os trabalhadores empenhâdos em
justas reivíndicacões.

2. CLíN ICA PSIOUIÁTBICA DOTFABALHO

lvlissenard, Culli e Ochonicky(3) seguêm, como
.iirectriz do seu estudo clÍnico. o investimento aÍec_

tivo no trabalho, isto é, ou a pessoa pode ter dificul
dades em comprometer_se no lrabâlho, ou este

invade lhe a vida ou altera_seconforme as diferentes
situações da vida.

2.1. Perturbações ligâdas ao compromisso âfectivo
com o lrabâlho:

a) Na adolescência, os Írêcassos da aprendizagem
ou a falta de gosto por qualquer ocupaçâo, o que
pode Íazer parte de uma atitude de agressividade
própria da idade;

bi A ligação emocional excessíva ao trabalho pode

repíesenLâ, un'd fugd d si p.óo'io otr á urr meio
familiar ou social pará ele difícil de suportar;

c) DiÍiculdades de âprendizagem e as motivaÇões
conílituosas, como:

- inibiçôes neuróticas da aprend;zâgem, qualquer
deÍiciênciâ intelectual;
diíiculdades relacionàis com a hierarquiá;

. dificuldades no domÍnio emociondl nas siludcões
de aprendizagem;

- dificuldades ligadas a doenças que surgem como
que providenciâlmenre na allura própria;

d) DeÍiciências somáticas (epilépticos, doençôs sen'
soriais e motoras, elc.) e mentais (oligoÍrenias ou
debilidades menld s e outras psicoses, como a êsqui_

zôÍrênia e oulros delírios crónicosi.

2.2. PerturbaÇões l;gadâs a graus extremos (êxcesso

ou insuÍiciêncla) do compromisso âÍectivo com'o
trabalho:

a) Organizações parriculares da pessoa, os "mouros
de trabalho" que sacriÍicam tudo à sua ocupa
ção - Íamília, divertimentos, amizade, etc. - e que

iá não gozam do prestígio de que outrora eram
alvo. Hoje, e saudavelmente, critica-se toda a dedi
caçâo excessiva ao trabalho;

b) O vagabundo é um represêntante da reieição do
trabalho, bâseada num íundo masoquista incons'

ciente, ao passo que o "beatnik", o "hippy" tem
uma atitude análoga, mas baseada numa recusa

consciente, volunlária e ideológica ao trabalho.

2.3. Perturbações ligadas à evoluÇão do interesse
pelo trabalho:

a) Fadiga e estados deprêssivos, como a Íadiga por
"sLrrmenage" ou excesso oe eslorco, oue não recu'

.,.quando doente§, ass m.,

pera com o repouso e que é, muitas vezes, a pri_

meirâ Jase de uma depressão grave;

b) Perturbações neuróticâs e psicosomáticas, sobre'
tudo em meios industriâis, de tal modo que cerca de
'10% dos trabôlhadores têm perturbações neuróticas
e 20% perturbações psicosomáticas (úlceras duo'
denais, alergiâ, etc.). A alergia, por exemplo, surgê
com trabalhadores de indústrias químicas em re

laÇâo compreensiva em situacões proÍissionai§ oLr

pessoais;

d) Perturbdções ligadas à interíupcão, term:nacão.
ou ao reoresso ao t,abalho, como a depressâo dos
reformadãsla).

2.4. Perturbacões sociopsicopalológicas, isto é,

doenças individuais ligadas a situaçôes sociáis, como
a ausência (? ) (60% sem causas médicas, contra 152
com câusas médicas) e o acidente, muitas vezes

ligado a outros problemas de trabalho que acontece,
predominantemente, a trabalhadores que têm au_



sências Írequentes. Estão ligados a problemas rela-
cionados com a hierarquia, as comunicações dentro
da empresa e a rede sociométrica, islo é, o isola
mento em relação aos outros camaradas de trabalho.

3. CAUSAS DAS PE BTU RBACÕES
PS IOU IÁTR ICAS NO TBAdA LHO

3.1. Factores individuais

3.1.1. Factores de base, ligados à cápacidade de
trabalho, dependentes, em grande parte, dos Íacto
res nêuróticos da pessoa, como sejam:

- a tendência para "se retirar do trabalho", fâctor
comum aos acidentes de trabalho, às doencas
profissionais e ao absentismo;

- e a capacidade que lem o sujeito de ultrapassar,
com o trabalho, d ansiedade ligada ao seu incons
ciente.

3.1.2 Factores ocasionais, como a mudança de con-
dições de trabalho ou do meio humano, as longas
inteÍupcões de trabâlho, choques emocionais em
sitL,ações proÍissionais, problemas da vida pr;vadô.

3.2. Factore6colectivos

Como as condições materiais do trabalho, a reiaçâo
aÍectiva entre os trabalhadores, a capacidâde da
empresa em produzir um certo rendimento e em
satisfazer as necessidades dos trabalhadores, e Íacto-
res sociais, gerais, seguros, a cÍise económica com
desemprego, a insegurança de tÍabalho, ds migrações
e as emigrações, a posição socio proÍissional (salário
e prest ígio).

4. INTE BVENÇÃO EI\4
PSIOUIATRIA DO TRABALHO

Numa inlervenção ântroiroanalítica l5) no muncló
do lÍabálho, cons;deía-se .) rrâbalhadoÍ em si, como
pessoa, e como pessoa centro dos diferentes sis-
temas das relações sociais em que e$á integrado:
numa sociedade global, a portuguesa, num mo
men(o histórico de grave cÍise política e económicâ,
numa empresa sacudida pela insuriciente renta-
bilidade ou, entâo, pelâ insegurânça no futuro de
uma hieraÍquia que procura arrecáda, o máximo
investindo o mínimotb'; numa lamília e numa
comunidade Íeridas pelas relações de produçâo/salá-
rio em que as relações coisiÍicadas sub6tituem quase
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que totalmente o con{ronto de pe§soa a pessoa e a

vivência da mútua dignidade e libeídade, prolon'
gândo, em vez de aliviar, as relações no seu grupo
profissional, envenenados pelas disputas de salários
e de prestígio, pelas divisôes políticas e, pouco a
pouco, sindicais.

Neste quadro fantasista - mas que, segundo parece.

corresponde a uma desoladora realidade nacia
nal - a intervenção antropo-ana I Ítica incidirá:

a) no plano da sociêdade global e das empresâs, a

intervençâo é política e está, pÍopriamente, fora da
antropo-análise, que trabalha ao nível da pessoa e
dos grupos (Íamília, comunidâde, grupo profis'
sional, no sentido dds relações emocionais ou
sócio-métricas);

b) no plano da comunidâde promoveÍ a animação
sócio culturâl dos bairros trabalhadores, procurando
criar laços de solidariedade, de enlreajuda, de modo
a formar a unidade socio-aÍectiva comunitária que
permite ultrapassar a pseudo-comunidade fragmen-
tada, âlienada, tal como nos é oferecida pelo sistema
produção-salário dominante;

c, no plano Íamiliar tentando Íacilitar a comuni_
cação, a todos os níveis, entre os membros da Ía_

mília, transÍormando-a num centro de irradiação de
saúde mental para si própria e para a comunídade a

que pertence;

d) no plano do grupo profissional, para que os

colegas de trabalho possam compreender as diÍe_
rentes situações pessoais einter_acionais, criando_se
um clima de compreensão solidariedade e entre_
aiuda;

e) no plano pessoal desde a selecção e a orientação
profissional, a reorientâção proÍissional, os centros e

ds escolas proÍissionais, peÍtencentes à prevenÇão
pÍimáÍia e terc:ária até ao apoio médico e psiquiá'
trico e à psicoterapia já de prevenÇão secundária ou
terapêutica propriamente dila l7r 

.

A aproximação antropo-anàlíticà é emineniementê
pessoal e comúnitáriâ, incapaz de conceber a ;nLer

venção sociológica, pedagógica, psiquiátrica, sem

considerar este bipolo contraditório.

Os seus objectivos são alcançados por uma equipa
de que {azem parte animadores, assistentes sociais,
enÍermeiÍos comunilários e de saúde pública, mé'
dicos, psicólogos, psiquiatras, socÍólogos-



5, EPID EI\4IO LOG IA PSIOUIATRICA
NO T RABA LHO

Entende-se por epidemio,ogia o estudo do número
de casos de uma perturbâcão mental que se encon
tra numa populacão nurn momento dado ê do nú
mero de novos doentes que se produzern no período
de um ano nessa mesma poprJlacão,

A populacào que nos interessa db.dnqe trabaíhâ-
dores do mundo industriá1.

A primeira dificuldade está, exactamente, em defi-
nir o que é, hoje, a doenÇa mental. para um lado,
e5tão os orqán;cistds intrdnsigentês para querÍr a
doença mental é uma doença do cérebro, como â
pneumonia é uma doença dos pulmões, Do oulro
lddo, drsisre \p á politizacâo da doenca mentdl - o
psicopátiLo é umê sobrevrvê1cia da epoca cTdristd
ou então a própria sociedade é um monstro alienado
e alienante, sendo os loucos sâos. Ou aindâ, os
loucos são portadores de uma sociedade sã e feliz,
Lrma "infracção mental" lFBY).
N;o se pudê lalar de doençd seÍn reterir d saú.
de embora não nos termos expansionistas e sem
rigor da Organização l\rundjal de Saúde proposta
por Curran: "a saúde é um estado de bem estar
fhico, mental e social, e não simplesmente ausência
de doenÇa ou de ênfermidade ÍÍsica". A no
cão modêsta mas operativa - de Lord Cohen: "a

doenÇa é, quer um pÍocesso defeituoso, quer um
desvio, quer uma reaccão", é para mím, preÍerível.

No campo da medicina mental, temos:

- doençâs ligadas a doenÇas do sistema nervoso
central, sobretudo o cerebro, como as encefalites, as
tripano§omiases, as carêncías proteicas;

- á esquizoÍrenia, doençá câracterizada pela perda
do sentido do real, peio delÍrio, isto é, pela incapa
cidade em aceitar que as ideias que deÍende não
estão de acordo com a realidade quotidiana, e a que
se dá tanto uma origem intracerebral como intra
psíquicá ou, ainda, nas relaÇões pessoa/sociedade;

a psicose mâníaco-depressiva, em que alternam
fases de tristeza profundâ com íases de excitação,
euforia, desinibicâo;

- as neuroses, ou "doenças de nervos", em que
domina a angústia, a ansiedade, a irritabilidade, a
"Íalta de paciência", o conÍlito entre o deselo e,
num sentido lato, a "consciência social";

os desvios ou psicoparids, que desejarn o que e
píoibido, sem que possuam os mecanismos mordis
que a maior parte das pessoâs possui a moderar o
seu comportamento, É menos o medo da polícia
que umâ pro:b:cão interior que impede cada um de
nos de seÍ homicida; esTa pÍo;bicão i.teÍior tem

...mas, quando mesmo doentes. são ace res como pessoas livres, dão expansão à sua imaginacão criadora, a$im...
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duas dimensões - umâ)diacróôica, ísto é, interiori_
Tada na inÍárcia, outra sincrónicê. ou sêja, no sen
r ido das leis, pÍomutgâdas e êplicadds pela
sociedadê.

Todos os tipos de socíedade têm doencas mentâis:
as de bdse oígánica, depêndem do grau ;e dêsenvot
vrmento dd miseriê, da hiqiene, dà medicina; às
psrcoses, COmo a esquizoí.enid, nãO pa.ecem in
tluenciáveis pelas varidções sociais, ao conLrário das
neuroses. A psicopatia parece determinada pelo sis_
tema social de valores.

Nas sociedades tradicionais, o grupo social enírentá
a doençâ ao lado do doente, enquanto nas nossâs
sociedades é excluido e entregue a circuitos especia-
lizados.

É uma rareÍa urgente e inádiávej, D,epara, o regresso
êo seio da sociedade - preoarando tanbem estê,
para isso - das pessoas a quem â doença, a angustia,
a trryrdez, à revoltd, levam á exclusào social,

Como é que essas doenças se distribuem na popu-
laçâo trabalhadora?

Em estudos generalizados, tende a aceitãr se que os
operários ag.ícotâs e não qual ricâdo, ddoecerr moi5
vezes com êsquiTofrenia e doenças organi.âs. en.
quanlo qJe as proÍissões md;s intêlectLâis e ds mu-
lheres adoecem mais com psicoses maníaco depres,
stvas e neuroses.

Na psiquiatria industrial, contudo, o interesse Dassâ
das psicoses para as neLlroses, desde as ,,neuioses

dos directores" até às neuroses de operários especia
lizados, passando petas neuroses àos empregados
dos serviÇos.

A "neuros€s dos directores" é, Íundamentalmente.
uma doenÇd osicosomáticd, sobretudo cardio
vascular.

Nos operários especializados tem sido descÍita a
"n€uro§e de renda", em que se paovoca um pequeno
dcidente queleva a umâ indemni/aÇão que permita
vrver sem trabalhar, a "neL/rose de greve,,, obcessivâ,
e que pode levâr, numa luta legítimâ, a actos com
prometedores para o movimento operário, a ,,neu_

rose do desemprego".

Dos âcidentes profissionais, cerca de 20% a gO7,
devem sê a conflitos inconscientes: são quilse sem-
pre ês mesmas pessoas que têm acidentes, como se

3a

procurassem um suicídio simbólico, realazassem um
acto agressivo contrô a empresa, â sociedâde, ten-
tassêm uma soluçâo para os seus problemas intra
psÍquicos oLr Íamiliares (os acidentes são mâis fre
quentes entre os homens casados)_

Se considerarmos classes sociais, segundo critérios
operat;vos, os seguintes qrupos:

Classe l-Íamílias ricas, em geral por heranca,
ocupando posições de comando na indúsIria e na
adminiÍração, com instrução superior e elevado
prest ígio sociâl;

Classe ll- famílias que vivem em zonas residen-
ciais boas, com situaÇâo económica desaÍoqada
âdquirida pelo seu trabalho;

- Classe lll pequenos proprietáiios, empregados,
operários qualiÍicados;

. Classe lV operarios semr qualiÍicádos;

Classe V - operários não qualificados;

Pop! âção Total Doentes Menrals

8,1

t

1,03,1

6,7
46.0 13,3

ty 22,o 38,6
17,8 36,8

concentrando se as
neu roses nas altas:

psicoses nas classes baixas

Classê

47,4
67,2 32,4

t 44,2 55,8
23,1 76,S

91,64,4

A esquizofrenia vai prevalecendo à medida que se
''desce" na "escala social", passando as percen-
tagens de 0,7 em I pa? 45,2 em V.



A classe social, evidentemente, não é o único ractor
de prevalência das psicoses: â estrutura Íamiliar, o
desejo de ascender sociâlmente e as diÍiculdades de
mobilizaçâo social, a ruptura da comunicação entre
as clêsses parecem factores importantes.

6. PATOLOGIA PSIOUIÁT8 ICA
NUIV]A POPULAÇAO FABRI L

Este e$udo foi levâdo â efeito em Janeiro de 1975,
numa fábrica portuguesa do distrito de Lisboa, com
umd populacào tábrilde 1 122 pessoás.

A pesquisa ancidiu nas fichas clínicas de 182, dos
1 '122 operários que tinham já recorrido à aiuda do
psiquiatra.

Formulando-se a hipótese de que se encontraria
relação entre a actividade profissional e certas per-
turbaçõês psíquicas, procurou-se:

agrupâr os doentes com pâtologia proÍissional;

- relacionar o tipo de aclividade profissional com a
(aptidão doentes para os

trabalhos de paciência e minúc;a);

-procurar os doentes com epilepsia (conÍirmada
com EEG) que tinham começado com enxaquecas e
de entre os diagnóst:cados com enxaqueca quâis os
quê tinham EEG que conÍirmasse a sua etiologia
epilépÍica.

A populagão analisada era constituída por 111 mu-
lheres e 71 homens. A média de idades situava se
nos 34,5 anos (dispersão entre 15 e 73anos) na
populacão masculina e 26,5 anos ldispersâo entre
15 e 73anos) na população feminina. (vejam-se
gráÍicos)

35 40 {5 50 55 ,o5

Vejamos, agora, os dados obtidos em relação a cada
um dos parâmetros considerados:

OOENÇA POPULACÃO %DOÉNTES ZPOPULAÇÂO
(6rudada)

111 61

13 7,2 1,2

1,1 o,2

12,1

2,1

16 1.43

2
1

habâlhô preisâo; 1 pinruÍa;

1 lôcôlde tabalho desconhecido

I local de Íabalho desconhecido

Ouanto à relação entre actividade proÍissional e
epilepsia enódntramos:

- Servicos - I
Encarregados - 1

- Chefe de Íabrico - 1

- Torneiro mecânico - 1

Operário executando lrabd'ho repet;rivo md5 nào
de precisão 'l

Actividade profissional desconhecida - 1'l
39



semprê amável, aliás, oo beu acolhlmento - enten
demos que alguns dos achados têm interesse:

a elevada percenlagem de indivíduos desta popu
lação Íabril que recorre ao psiquiatrâ - 16,2.i/;

-a ál'ta percentâgem de epilépticos (2i contra
0,5/'lZ na população geral sem que se possa esta
belecer um laco entre esta patologiâ e a actividade
profissional;

-o elevado número de neuroses (111) que ultrê-
passâ, de longe, o de psicóticos, de orgânicos e de
psicosomáticos (59), isto é, 60,91á para 32,4'r, dos
quais 16 (8,7%) são psicosomáticos. O que está, aliás
de acordo com a alimação já tradicíonal de que
30% a 60% dos doentes que píocuram o rnédico
so{rem de perturbaÇões neuróticas.

Não se verificou a hipôlese donde se partiu para este
trabaiho. A sua utilidade é, sobretudo, rrletodo-
lógica: não é possível, a partir das Íichas clÍnicas, ta
como sâo elâboradasaclualmente, procêder á qual
quer investigação clínica.

lmportâv", tambem, despêrrdr d atenLão para d p§i
quiatria do trâbâlho. Ê tempo de êstudarmos as

condicões de saúde mental dos trabêlhâdores do
nosso pdís para deixarmos de fd.àr de nós com
conceitos e nÚmeros que traduzem geralmente rea

lidades que, não podendo ser ignoradas, são de
outras cu'iLrÍa5 e civilirações com diferentes situd
çôes no sistema producão/salário mundial. E esta
tareÍa só pode ser levada a efeito em colaboracão
directa com os próprios interessados.Dos 24 doentes epilépricos, 12 sofreram de ceíaleias

(dores de cabeca) como primeiro sinloma, mas só
num deles há re{erência a enxaqueca (dor loca-
lizada, mu;tas vezes abrangendo metade do cÍánio
acompdnhada ou nâo de enjoos e vómitos, into.
leíànciâ luz e obrigando a um repouso mais ou
menos prolongado). Dos 4 doentes ênxaquecosos,
só um deles tem EEG, normal.

Oue conclusões tirar?

Chama a atenção a êscassez de doenças ligâdas ao
meío proÍissional: tinha se partido da noção de que
se encontraria um número muito maior de doentes-
Dos 5 doentes com surménage apenas indicamos 1,
porque os outros côsos, parâ além do trabalho
íabril, eram estudântes trabalhadores.

Apesar das dificudades do rrabalho e da própríê
ronre dos oados as f.chds cl;ricas do psiouidtÍd,

l1) Worílêy, P. intôducãô à Sô.ioogia, Lhboa, O Oulxote, 1974

121 Pára êvitaÍ a sôbrêvarôrizacão idêôlóq cá dôs
.ulino uso indiíe/ênremênlê ênes e os rermos íemin i.os.

l3) Psychiatie du Iavail. Encyc op,jd ê Mêd cô Chirurqrcâlê 6,

l4l ( oldê 'o. Cd o\. §ô.'orÉap d c \cla re. Ge oa'op. qJ'd', d

i5l Calde râ, Canôs; Co*á, Manuela Fercz da; FêÍra, antónlo. Seis
noras sobÍe antopoanál6e A.ársê Pslcôlósiôa, ôô1 OutLbÍó

161 TraÇo um qLadÍo sêra , com êxcep.ões noráven que são do mêu
conhêc menrô, e outas, que.eÍiamente ignôÍo

17) Prêv6ção p.imáÍia evnar â doenÇa, taÍela também médica,
pol'rr". e, ono- !o " .ôíL_ r d. P.evpíç;o .e, un.

dária Íatar â dôênôâ; PÍêveícão têrciáriá rê'luz Í a. minimo ôs
eíero5 da dôênca é romar as mêdidas paÍa ev tar a rtraida
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OS TERRIVEIS

ESOUERDISTAS"

L[:eorú Lopes sletNioo

êdo nelo "DiáÍ Ô PÔPu aÍ" ê Pe o semâ'

o Advosâdo com passado de ura pelas liberdadês ílndamentak

Um terço dos efectivos dâ Polícia Judiciáriê levou â

cabo, nâ noite de 19 parâ 20 de Junho e coÍn a

colaboÍdcão da PSP " GNB umã operacão minLrciosd

e que, segundo os triunfalistas comunicados oficiêis,
atingiu os seus prlncipais objectivos. O cidadão mé

dio pode respirãr Íundo: o Estado reprime, logo,

existe,

Ouem Íala em Portugal em crise do Estado e da sua

autoridade? Por certo, apênas meia_dúzia de inte
lectuáis esquerdistas, os tais que "emmàrdent" o sr.

primeiro-mínistro...

No diâ 10 de Junho, a nóvel Bepública montara um
espectáculo carnavãlesco entre Portalegre e San

tarém e duas farsas trágicas em Lisboa e Porto,
respectivamente.

I
i.



Resultados surpreendentes: discL,Ísos e pompas no
Alto Alentejo, alguns toiros picados no Ribatejo, o
direito de manifestacâo qârantido aos fascistas nas
duas capitais, cidadãos agredidos a tiro e à basto
nada pela PSP, um iovem morto por uma bala de
G'3, Assim comemorou o Poder uma iornada a que
o fâscísmo chamou "da FIaça" e que o general-Presi-
dente, a pedido de várias famÍlias da direíta, rebap-
tizou de Dia de Portugal-

Ouem Íala em Portugâl de desprestÍgio das forças
policiais? A GNR e a PSP têm já, no post-25 de
Abril, uma brilhante folhd de se'vicos. À lãlrd de
guerras coloniais, há felizmente o Alenteio e os
Açores (ora o Alentejo, ora os Açoresi, regiões
rêbê,des onde os nossos estrateqas da Administrdcão
lnterna e da DeÍesa podem Íazer avanÇar as suâs
legiões militarizadas.

E que ninguém acuse as polícias de excessos! Pois
não é certo que âs mortes de cidadãos têm sido
devidas a ricochetes ou equívocos?

Na sequência dos acontecimentos do 10 de Junho, a

esquerda proteslou contra a acluaÇão de uma PSP
que alguns dizem democrática. Dez diâs depois, o
tsrêdo mostrava ao País que aÍinal o periqo nào
vinha nem da Polfcia, nem de inofensivos e inde-
Jesos grupos Íascistas. O perigo vinha sim de lerro-
ristas de esquerdâ, com copioso cadastro anterior ao
25 de Abríl de 1974. Dâ sua prisão dependia a páz
pública.

Não é preciso ser adepto do programa ou da prática
da UDP (e eu não o sou) para repudiar as palêvras e
as obras oriciais produzidas em torno do 10 de
Junho; não é preciso apoidr as dnál sês p d5 êccõpr
do PBP {e eu não as apoio) para erguer a voz ante o
espectáculo da prisão de lsabel do Carmo e dos seus
companheiros,

Os srs. ministros da Administracão lnterna e da
Ju\tiÇâ ensinám-nos qJe, numa democr"cid, não é
necessária legislação especial para reprimir "esquer
distâí'; pelo contrário, os fascistas podern dedicaÊ
se ivremente às suas alegres brincadeiras: as auto'
ridades não têm m€ios legais para lhes pôr cobro.

O Govêrno ensinê-nos que é capaz de fazer o mesrno
que os seus parceiros da tal Europa cujas maravilhas
nos são diária e provincianarnente descritãs: aí, a

câÇa ao esquerdista é o desporto-rei das forças da
ordem e serve de cobertura êos atâques à esquêrdâ e
às liberdâdes cívicas e sindicais. Os monopólios e o

imperialismo exigem, entre outras coisas, também
isso- Os tais monopólios e o tal imperialismo que â

ConstituiÇão poÍluguesa de 1976 se propôe comba_
ter..-

Os mêios de informacão oficiais e oficiosos ensi-
nam-nos que, sob a capa do pluralismo, a lmprensa,
a Rádio e a Televisão estão já su{icientemente do-
merticadàs parâ à :emelhança das sua. congénere(
europeias) côlaborarem em uníssono nas câmpanhas
do Estado, tal corno já acor tecera quando da deten
Ção dos militares supostamente irnplicados nos
"acontecimentos" do 25 de Novembro. Os prin-
cipais meios de comunicação social passe o cha
vão em moda criaram, com fotográfias e texto, o
climâ necessário à âprovacão pelâ opinião pública da
detenÇão dos dirigentes e mílitantes do PRP. Possi-
bilitaram assim o ofuscamento da actuacão policial
no l0 de Junho e a exaltação do êxito de uma PJ
que falha na repressão âo crime comum ou ao
terrorísmo fascista mas âverba vitórias na detencão
de perigosíssimos esquerdistas.

Não sei se Isabel do Carmo, Cêrlos Antunes e os

seus camaradas de partido (que eram, à dâta do 25
de Abril, pelo menos tão antiÍascistas quanto o sr.
Edmundo Pedro e certamente muito mais do que a

mâioria dos sêus câptores) são ou não autores de
quaisque' â.ros pu,1rveis. Não é,sso porém q,re,
_esras linhas, e(td em cdirsa, O q.re esrá em càusa é a
espectaculârizaçâo das acçóes rêpressivas empreen-
didas contra um grupo descrito desprezivelmente
como esquerdista, tendo como pano de Íundo â

impunidâde do Íascismo-

Nunca vi, após a queda do Estado Novo, a diÍusão
de uma tão escandalosa cópia de dâdos sobre de-
tidos e suspeitos. Jarnâis vi, desde então, como
àqo'a vi. o conv'te d deldção e à denúrcid.

Tudo isto me lembrâ não apenas a Alemanha de "A
honra perdida de Katarina Blume", de Viktor Scho
londorÍ, mas também o Íascismo de que saírros há
apenas qualro anos, com as notas oÍiciosas da PID E

sobre a detenção de "perigosos câdastrados", alguns
deles âgora ministros por obra e graca de uma revo
lução pârê â quêl os terríveis esquerdistas deram,
tant bien que mal , o seu contributo.

Uma e outra destas sernelhanças Íne ârrepiam. Gos-

taria que pensassem nisso todos os que neste mo'





DIMITROV:

DE COMO OS DIRIGENTES BURGUESES

ADORMECEM AS MASSAS POPULARES

-OU 
,,A TRANSICAo PACiFICA,, PARA o rascrslto*

Os rêÍos 4ui püblicados d.tám dê
1935, pelo q!ê quaisqueÍ .ompárêçõês
a lazêr com o ncso tmpo .ãô pôd€m
s€rdirêdas e mêcânicas.

Convidamos, no
rêll€dirêm connos@ ao longo de*e
texro de oimiúov- e a m€diGrem.ôl
guns acontôcim€nlos e @mpofr amênros
a que a$isrimosn6te Podusalde 1974,
Parã que ôs lêitor€s
'1espôíaí' nas pásinasda Hisúria.

o caRÁcrER oE cLAssE

(.. )

O rasôi§mô nâô é uma Íorma dô podeÍ de
Eíadô quê, prerensamênte,
mâ dás duâs classs, do pnlelaÍiado e da
bursuesia", la cônô o âínmâ!â, por €rem'
plo, Oro BaueÍ. Não é "a pêqúêná búÍ9!ê
sia êm Íêvôlta que se apoderou da máquina
de Eíado", como o dêclarava o sôcialúta
lnglês Arâiktord. Não. O íaxúmo úo é um
poder acima das cla*s, nêm o pôd& da
poqu.ná hüqu€siâ d dê €lche.ros sem
clas* do prolérarido sóhrê ó câphâl linan-
cê'ro. O Ías'rmo, É o pôdêr do pópno
cápitãi tmâncêno. E à ors.n'zacão dà re.
presúo lerorÉta contra a clâs*opêrária ê a
fâccão rcvolucaonáÍia do câmpêtinato e dos
inre|€crüair. O lascismo na @ irica exrerna,
é ô chauv n6mô.a sLê Iôrmà mâ s grôsê ra,
culrv,.do !m ód ô bÍutâl conÍã os outos

Ê necEsário suhrinhàr com pâdiculaÍ vi!ôr
o vêÍdadêno cãrá.têÍ do fá.ismo porquê â
6áeâ6 dâ d€mâgogia ,ciâl pEmitiu lhe le
var a r€boque, numa séri€ .lêpaÍ$s. a3 mas
sas da pêquena 6úlgúêsiã de$riêntâd. pêla
crisê, ê atá algumâs frânjâs das camâd.rnâh
alrãedâs do pÍoletariadô, qu
sesuidô o fasismo !ê rives*m .ompréndi.
do ô sr real ca,áder dê clâs*, â $âv.rdâ-

O desênvôvlmênrô do Íascismo e a pÍópÍlã
d ladurâ rasc sta, r€v*rêm fôrmas d veres, .
nos direrentes p,ises, sêgundo as cô.dicões
h íó.icas sociais e económicas, sequndÕ as
pâ cllêridades nac onais e 3 rtuacão nrêr

* Éxra.ros da pr meira prre do Relârór o
Vll Congresso lüundiâ da

lntêÍna.ional ComunÉra. apr6ehtado êm 2
de AsoÍo de 1935 in "A lll lnrêrnâciô.a
e o Fâscsmo", Edlçõês asÍiô e Alvim,

.a. óná de cada pak. Nâlguns pâises, prin
c oalmenre ondê ô lâscismo .ão tem qÍande
base nas mâsâs e onde a lura dôsdiíerênles
aqtupam€nios no campo da próp.ia bulque-
$â lâ!. íâ á baíanre fotre. o ÍascÉmo nãô
sê dê.'de âo prlmeúo gôlpe ã riq! dâr o
Panameniô ê dêixâ âos o!tros pâ^idos bur
guese§, tâl como à socia dêmocÍacia, uma
ceÍtâ marsem dê lêgalidadê. Noutôs pâíes,
êm q!ê â buÍ9!esia dôm nante.e apêrôêhê
da próx'ma exp osão da í€vôlu.âo, o rascis
mo ê*abêlê.e o seu imnado mônôpóliô
p. íti.o ou num pÍimênô golpê, ou reíoÍ
.ando uda vez mais o leÍoi ê â Íêprê$áo
em reacãD 3 tódos os Dãtidos é aqrupa.
mentôs ôon.orenrês. EÍê ,actô ôão exc ui,
dâ pârte do íascÉmô, no mômenio de !m
pa 

'cu 
aí asÍavãmênro da situaÇão, aslenia.

rivas dê 3lar§ar â §ua base, ê, :êm mudâÍ a
êssên. â .le clãse. dêcômblnaÍ 3 aberia dira
durâ reÍôrÉrã mm uma sÍo$eiÍê Ía s Í.á.
çãô dô pâÍ amenrarismo.

A chêsadâ do íascismo ao pod€r, .ão é a
vulgâí sub*nuição dum 9ô!êrno burs!ês
por oulrô, mas a subn ruicão de !ma Jorma
ênár cê da dômina.ão de cla$e da buÍguê-
sia poÍ uma outa lorma deía dôminacão,
a ditadLÍa rêrôr stà declarada. lsnorâr eía
d st,ncãô sêÍia um eío oÍave, qLe impêdiriâ
o pÍó etar ado ÍevoluciônáÍlô dê mob lnár
as mais exten.as ôamâdas aboriosâsdacida

da iomada de pôdêÍ pélo! Í3scÉlas, e de
ur lizar as cônradiÇõ6 êxhtêntes no camDo
da própria buruúe§a. Mas é um ero.ão
mênos qÍâve e não menos perisoso subên
maÍ a rmpoítânc,a quê ÍweÍêm, para a 'ntiauÍacào da d tadura íascklâ, às medidas
rêa.c'onáÍias da blrs!ês a, quê se asÍavam
hole nos paisês dê dêmocrac a burquêsa, e
quê e§masam as libedàdes demôcrái cas dos

tos dô Parlamênrô, e ácêni!âm à rêpressão
.oôrâ o movime.to revolucionário

Seriâ um êiio ÍazeÍ da .hesada do las smo
ao pôdê. â idêia simplistâê ineârde que um
quâlqler com té finânceiro iivesse d6ididô
.íaurar numa dara derêrminâdà a dilád!Ía
Íasc Íá. Na realidade, o tasc smô chêsa hab



luarme.ie âo DodeÍ
c.m os vethôs pàr'dôs

b!íqueses ou com umJ íàDCão delerm nada

íasc sta e qLâ chàs€

A emdôh3 ra A!rÍ,a
Tudo 6$ Eh .nÍraqu*d todavia a 

'mportáncia do rdô dê que anres da iníâuÍâcâo
dâ dn.durâ tarÉrâ, ôs gôve
pasm h.à,tuâlôenre por uma ériê dê êta.
par pr.prdón.. ê roóam uha íjrie de me.
drdas rc&..oúnâs quc coíÍibuêm parã ô
di.Éro âdyêdo do ía$smo. Orem não r!-

dâr elapas pÍepararórias,
.ônü..s n€didas reacc'onárias dâ hurcu6ia
ê .onrÍ. o Íár6mô que vaicÍescendo, nâo
.íá .h eí.do dê enríãvar ã viró'ia do ías
c'ft, râs, pêlo conrráno, íeilit. a.

G .h€íes da s@iãl d€modac

d. clâsc do ía$i.mo, não âpelávâm à llra
reaccionáÍias, cãda vez

óâ6 Íodes, dã bursuesia. Íôm âsrandê Íes
p.nsSil.dade hisróricâ do f*ro de no mô.

da orênsiva íar-!ã umâ
padê ónridê'ávêl dâs ma§. ÍabarhadoÍas,
E Àlemanha ê numá !éiiê dê ouüos paÍses
íaEiías, f,âo rer reconhec'do no ra.ismoo
áv'do ê sansuiná.io íinance'Ío, o eu p'or
i.im'go, e pelo lácto dô êías mass não
r€reh esbdo prepaÍadas pàÍa a rêspoÍ..

Ouâ e, p.,rniô d Íônie de Lni uên.'á rlo
lJsôsmo soh-ê as mà$as? O íascsmo conse

denrdgog'cr a5 ma 5 ens vúr das sua5 ne.es
s dadese dai s!as rsp,a.ões. o iasc smo.ão
se Lmna â a me.laÍ os píec...elios proíun

nd mÀss; josa
lambém com ôs Éus hê hoÍês senl'mentos,
com o §eu enl,nrento de lus

lrJd côes Íevô u. oni,,âs
Po que razáo os rascías ã.mies e$es
la.J os da srande buÍsues a e eses in m 0ôs
mô r5 do.oca

Ío ucãô"1 Po'qu. ..erendem exploraÍ a íé
na Fcvo lcâo o Jídô,
v,vem no coracâo d.s s,andês ma$as Íaba

O rascismo àsê n. Lnre,esê dôs ukÍa-,nrpê
ra ías, mar dp!éenrd se Js mr§rs debaixo
dd m;lscara de deienso, dà .aÇio esada c
spelâ aô sênnhenlo ôac'onã lcÍnlo, cônrô,

ÍJs sôô aremio que aÍâs

o,dem: "Con1Ía Versàihê5: '

É INEVIÍÀVEL
a vriÓRta ôo ÊasclsMo)

Porq!ê morivo e dê au. man

O tJsc smo é o p,or n fr 90 dâ D a$e opeÍá
râ e dos lÍâbá hadoíês. O ,asc snlo é ô n-
m oô de nove déc mos do povo aremâo, .le
nove dác'trros dô
déc môs dos ôutô. Dôvôs dos pr ses ,às. s

ta§ EÍe Iam qeradô

O Iasc smo pô.le
de rúdo porqle J c àse operá, J, êmconse

quônc'a da Do í ca de co ar,oraÇâo dê cla*ê

môcrac a pÍallcavam, r.hou{e d'v d,da, dê
srímrda sob o Donio d. v §r dr orqJnrzr
cão, íaca ; Jg,êsâo da L,úÍsuesa OuJnto
aos Pa( dos cômun $Js, eÍam nsur ciente
mênte ío,tes Dâra sublevaÍ ãs ma$rs sem e
.onrâ â 0.,ãrdeÍnocBô a. e .ôôduz- a
a$'m à bàirlhJ dec6iva c.nÍa o ,asc smo

ÉÉ in€vnávêl à vhóriâ do laenno na ale
na.ha7 Não, ã clase opôráriâ alêmã podia

Mas, parã ú$, dêvia rêr consesuido rearÉar
a fÍênr€ únicâ prolerár â anriíaÍisia, dêvia
r.r obrtsâdo os cheí€s da socialdêmôcracia

a sua campánha contra os
comunÉias êa acêitar âs rependas propotras
do Pa ido comunira sÕbre a undadê de
accão conrra o ías,smo.

Po. ftasião d, orêÉiva do íâsnmo e da
sraduâl l§uidacão da§ liberdades democrá
riccbulguees, não s devia reÍ cônbnrdô
com âs resolucõês verhâÉdà social.democía.
cia, mãs ÍêspondêÍ .tâvér de uma verdadei
ra lutá d€ masa, que rivese enrravado os
planosíasÀrâ! da buÍsuesia aremã.

D,"v'J te, impedido a nieÍdi.ão, pêlô sôver
no a'aun Scve, ns, da Assôc'acãô dos cóm

a$oc'acão e a Re chsbann.r 1l ) qLe côn1avr
.r h;o .Je membÍos, uma

,oâcão rle .ombare e obÍ 93r Brâun o Sev.

band.s rascnGs e esmasá.ôs.

Oevia ter obrisãdo os lídeÍes social.democm
ras côlôcailos à Gbecado qoverno prussiano
a romar meddas de deíesa .onlÍa o ía*k
mo, a dêtêr os chêfê

cônr*caÍ os els r*ur$s
mareÍiair e os ÍecuBos doscapnalidâ§ê quê
tin.nciâvân o movimento rarisra, aapreen

D.viã po s rer obndo o,c$rbelê. Deôtó e J
errensâr-o de rodas as to mãs de asinéncia
socia ê o eÍabêrecLnreito de um morârórlo

ançando impoÍos a.s ban.ôs ê aós Íuís,
côm o Í m de J$09ú,rÍ .lena ío.ma o sus
lenio do câmpes naro Íabalnadôr LrÕ não
toL reno pôr cu pa .lr sociar'democrac'a dà
A êmanhr, e 1ô'

(.)
A respetro da v roria do ,asc snro nâ Alêma.
nha Stáline d se nô XVll Consrêsô dô Par
rl.lo Com!nnra da URSS

"É prec& côns derá a nâo apênas como uÍn
sinal dê lràqueza da .3*ê ÔÊe,áÍ a e como
Íêí rado .las ralções De peÍádas conrra ela
pe â socLa dêmocÍa.,a que abÍ'u caminho E

precso cô.s dêÍi à ramhém ôÔmo um ínál
de lra.ruezJ.lâ
demonírar vo de a!ê a buíquesla lá nêiÔ é

caprz de exe,ce, ô poder peôsvêlhôs méro
dos do par Jnrenlaí smo e da democrac'a
buÍOuesr o que a .bÍ 9r a recorer na sua

Jôs mérodÔs rêíÔr ras de
J rteíar que já nâo

rem ío,.à PàÍa e.c.nrràr un
acruar s ruaçâo na bJse ds uma po ir cà ex
re'na dê paz, o que a obngJ , recor rer ã urnJ

i.)
Se Íalàmosdas causas da v ró, a do fJsc6mo,

a respônsolrilidadê híórca
da sooal dêmocrac a pê J deÍora da clãsê
.pârár a, §e aponlamos rambém os .o$os
própriôs eÍôs nâ luta conrra o la§c smÔ, ão
é s mplesmente por queÍeÍmor i.veí sar o
pa$ado Não somôs h ío, adoÍes des igados
d3 vidã, sômos combalentes da cLàse operá
.lJ, ôbrisadós a rêspôndeÍ à queÍa'o que
arormenra mihões de operáÍ'os Podeie e

a vtrór a dÔ fr§c s

mo7 E respondemos a eíês m! hões 
'le 

ope
rár'o5 sim, é pô*ivel en1,avâ
Jasc6mo. É perfe tamenrê po$ivêl lso de.
pênde de nó5 prôpnos, dor opêÍáÍ'ôs, dos
câmpone5e5, de ródôs os rrabr!hadoresi

Â poss b idade de preven r a v tórla dô Ías
c smô dêpênde anres de 1udô da acnú dadê
combarvâ da própn3 .là§e oDerá' a, dâ

unLáo 'las suas forÇàs núm êiércno comban'
v. ún co lutrndo coit,â a oíeníva dó cap'

O P o erariadô que teria
rea zâdo a sur lnidàde dê combá1e, paÍa 

'saía a a.cão dô ÍJsc6no sobreo campesi.a
ro, r pequena burs!es a das c,dades, r ruve.
tude ,ê os LnrêLêci!J 5r sàbeí a n,Áur,al,zrÍ
!ma pa(. ê JÍair a ouÍa para Ô.êu rJdo

Em sequndô luoJ,, isso depend-" dà êx nên
c a dê um fode pa( do revoruc'ôniro, d r
g ndo de ,orma ruír a lulJ dos taba hJ
do,es côntr o ,ascsmo Um pan,do que

erár os a recuar
dLanrú do íâsc6mo e permrà à buÍqlesa
lasc ía ÍeÍo,ÇaÍ Js suas posÇôes, !m tJl
paÍi'do evará,fuvnsvc mêntê os operáÍ os à

Em rêícerÍo uqaÍ, 6sô depende da juí3
poliica da clâ$e opeíára Íe
campesinaú e ls mJ$as peq
das c dâdes. EÍa5 ma$às, é pre.60 acelá las
GL cômô são, e não cômo gÔíaÍíâmos 

'ruero$em. É apên* no decoíeí d3 Lra que
uk,aprsàrão as suas dnvidas e hes tacôes; é

apenãs se iômaÍmos uma ar tudê de prc'ên
cia íêlJr vamenre às súrs inev ráve§ hE ra-
côes e se o prolêtariâ'lo lhe der o seu apo'o
po tuL.o qle sê êldaÍio, !m s,au super Ôr

de con:ciónc'a ,«o uc'onária t de àctiv'

Em quano usaÍ, so dependê da vrg :rnc a

ê da acçãô do prolerâ._tadô rcvôL!c onáno no
momênro píóprio Naô pêrmitir âô fâscÉmÔ
apanhár nos despÍêvenidamenre, não lhe de
xar a 1n'ciariva, dar rhe so pes decú'vós, no
momentô em que a nda não cÔnseguiu re!
nir as surs íôrcás, nâo lhs pêrm,nÍ consol'

J cada paso o.dc s.
mrnifeÍe, nãô he permir I que côrqu6te
novas pôscões como renla lãzêr.om §uces
so ô proletariâdÕ lrancês.

E6 âs prlncipaÁ conclusôes parâ prryen o
prosrêsso do lascrmo ê J sua ascenáo Jo
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kexto de AÍonso Baptista
de Caúalho. in "Diáiio Po'
pulaí'de l2 6 78)
Amonbavar.ê as rlorês na ba

§ê da ênárua de Camões. O loÉl
rinha o ambÉntê dos dias fes
rivo.. Uma Pêquena mullidão
prêpaÍav3-* pára 6preitaÍ os
hmêns políricor que niam ocu-
páÍ ô rát lado ê.guido irntô do
honumenro. Nadâ lázia {poÍ
quê, denrrô d pouco, o maniÔ
negrc dâ rÍás6dia sê abateiia b'
hrê n&, êm torma de maldicâo
rcmitâdá E.las árrrs que o po'
6 pâsá. oe súbito. surgiu â ma-
nifesbÇão. Ouêm ã têria auto'
ri.adol GôleÍíânt€s que, à ío.
ca d€ quêr.rêm mdlíar* clê.
mênt6, são pclo meno. impÍu.
dênter? Ela aí 6râva! BÍâços
€srendido§ íá eud.ção ía$i§â,
dêírês cerdor, 6and.na3 da

Pátria .ônv.nidas em sinhto
pêndão dê suera tavil- E gries,
muitos griios: 'ViváSâlazarl Vi-
vâ Tomásl Abaixo o5 úai
dores!", Era ó ódio que detfilâ
va. ódio itrren§o, adplacárel, pê-

Ergu€rar-se prctêíos. Grilos
indiqnâdoe d€ qu€m, supondo.s

ingenuahente libêío, orsoú er
guer a b2 contâ o resiê.so de
um Pâ.edo maldiro. como se

rudo êstiv4se prêvisto, prepara
do, .ronom€Íadú, cuadadôs
mente ên§iado, ao €co das vo.
zês dieoÍdanles togo rerpondeu,
pre$u.osâ, a "Íôrqâ pública",
Num ápico, d€shou a toÍmên
ra. CrêpitaÍam armãs dê ,oso
viÍâdâs co.Íâ ás saÍsantâs dâ
reôeldiá- Oue importava calàr.
caíaB 6rros. €stilhaçavam{€
vidbt. A.iám * f€íidas. Rá.
pidá, êficiênr€, oper-ional, â
polícia lavrava
codra o pmreío. oê ddo nô
satilhol Airdô â €rguêr um mo.
ó qúe chóravâ d€ ráiva ê de
dor. Desço â Rla da Biá e dei
rco pÍoíÍado m lêito de um
amigo. voho ê sn. Haviá mri§
viiimas. Junro do chrtariu, umê
poça de ensuc asinalava o hâr
tÍíio dê úm ouúo jovêm, rom
6ado, 6mo lânto3 out.os, na
lur. cônftâ a tnâ.ia qú€ resr€!
s. Alsuém me eíendê a cápsula
d. úúô bála.Chênâva á pólvora.
Ertava que.rê, aindâ. rníiítivã

na mâo- Como
§ê quise$ê imp.di]â dê ,íe.
feÉ.. Como E pênssF que o
calor da minhã Eâo impedni!
q!ê sêlase o @Ípo do jovem

Em mnda pr*ê êlgo e céu os
olhos marejadô5 d€ lágrimas. E

vii então, quê m. as da Bica
hav.a balôê.. Vêrd€s. VeÍme
lâo§. Â3 mres da bandêna da
P&ria do Poêta quê achou con.
,odo nâ mone pôr não qu€rêr

ERA O OIÁ OE PORTUGAL,

.Oiárioóolisóoa
,,LEGALI\IENTE ASSASSI-
NADO" T
hexto de l\4ário Dionhio, in
"Diário de Lisboa",l46 78)

EscÍevo à pre$a, no ÍêsÍe$o
dúm ,uneÍâl 

'mÊonênte 
Pelô

númêÍo dê âcomPânhan_
rês nãô tão vano, contudÔ
.omô sêria bêm lesir'mo êspe'
rarse e sobÍétudo Pêa doÍ
pÍôrunda e co.tâgiosa qle o sl

lêncio dâ mãse cDmpadà ex'

EscÍevô à pÍêsr.no resÍeso
dese lunêÍal, ônde PÍatica_
mente só havia Povô lpovÔ
óêsmo) e jovêm, muitôs jovêns

de ôlhos rclhâdô§ e íiÍmes
Porque .ão Posso de, ar dê ma

nrfêía publicamenre e 5êm dê
môra o me! espantÔ, o mêu
píoteíô, a minha .dignacão,
tâlvêz principâlmênte o meu

. Súbtnu os dJ responsJh,ldade

désespêro Dor teÍ sido pôsivê,
€ô polcôs anos depo § do 25
de Abí'1, eíe crLôe hêd oôdo:
ô abatê.se a tiro numâ Íu, de
LÉboa um jôvêm de r8 ou 19
ânÔs po.que rentou opó.sê a
!mê maniíe*â.ão nêquivoa
mênie Ía§cÉra, .omo ning!ém
hone*amentê i.vocará isnôraÍ
q!ê era ô sêÍia. Porque te.tou
lmpediÍ que o íasc:mô vô rê a
eÍeuer a sua úz e não só a
sua voz , àqo.Jrá nav Jpúbli
ca, neÍe pobre PaG rão mace.
radô pêi. quê sorreu duranre
qúdse md ô sé.u ô. PôÍqúâ ten

se cofJundá o
simbolo máximo da nôss cul
rú.a Camôes com â barbá
rlê qle o bôrim ca.dadô ê o
b,âço ê*endi'lo sempíe rep,e

O mou êsprnto, o me! pÍotes
ró, a minha ndEnação, tvez
sobÍerldo o Íne! desespeío,
por rêr sido, ro qle .onía aié
estê momenro, a Políc,a chama.
da de Sequranca Pública a àxe

mêlhóÍ das hipóteses, â rorná.o
po:sivel, "proreqendo" l"pÍô
reqendo"l) umJ manireíação
d€ lnrurros ta.spaÍentês à sem
rebuço procamados, conside
rada 'lêsal", apesar do que eÍá
bêm erprêssô na nosa Co.{.
ru'ção (âindal em vqor. a mes
mâ Polí.ia quê aparêceÍ,à no
dra sesuinrê à poitJ dê, peo
mênos, alqumas esco as e na
.ânrinâ.lo Mi.Érériô da Edlca
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Doder'a 1; J5 drdo e cenàrnen
,r i§ dê! ouê. ouànt. aoscxe
.."** p.o,.-"*" airo'
ou, na m. h-' dês h Pótesss,
coLaboÍai:es, r 5urPÍesa seía

,neô.. o, ":. ex íê: na' ê em

vãô ou? oJ,anie me o sé.u o,

.P ,r'!,_ GtÉcas á bríonJda,
i" ,.-:- a*. ç aeste"n" o

: Àü,^o ô 1as.Ém" o

:: sob,etudo sê .e tôm as 
'os

.,n"' iá vàír os 1â s't ros pa_

': o àí quê aPanham P.r acaso

Í e*oas em pl.no pedo'
a.-o àco.Iê.PU aqo à r lÔ§é

'a,oP 
VoÍàÉ. que ã!dhÔ dc

àco;tunha, à nLl'ma mÔÍâdJ,
cmbrâ ôunca o renha conhe
.'.kr e !a d.le sa'bá que I'nha
1A o! r9 anos, que era e*udán'
re dê ÍÉnL.'na e qle.levLã
od'ar rànro es.a veÍqÔÔha da

Para íazeÍ lhe
1Íênre. dêu a v'da. Oler d zer'

dêêmlhe a: vorras qÚe lhê de

rem: deu a ! dã PoÍ.ós

Não me nreÍese sà I nha ou

.ão Éír d! ou a quê Pa(ldo
ôPdenck Nà
"'"-.1-*"*,at*t,lmêniênadânle.êsàme'6so
sim aue rez . aú. úde e.ómÔ

.lade e de dad !à toral Perrnre
Ô qÚâl qua o!sÍ rntlfascBra
teÍá de Íespe'Iosimenre 'uÍvaF

PaÍece qle I.h. alrfu Pa 'do
e era caró1'ôo, 

'à 
que Ô enrêÍro

terâio Íesp€úa(k, is có'v'ccoês

Ouandô, no ébrd.,..Íirne se

deu, ênáva êu J$ln.do ao.n
cefâme.ro dos rÍãbâlhos d,
nímêlra se$ãÔ (b Í,,buna
aivlcô Humbetro oàLqàdo, cLr.

'mportãncLa 
é nút' nrbl ôhâi e

dP 05. ó qJo dê .umui.à.ô.
socir , a RTP, reso v.u PUrr e

slhp esmente sôôraí, asim
cônseqLindo que o Pais l.re ro
desconhece$ê que, além dÔs
!áíôs lipo§ de ienêjôs quê a$i
nãârâm, a PÍopó§ito oü 3 des
píopôs tô, o dia 10 dê JunrrÔ,

"rqo 
sc PàÍÔu nàquà ã .asà dê

.e hJs ! id .ôes .le urà quÊ 'P
chama A Voz do OPeráÍ ó

No momeôto êm que as nrêÍ
venÇões tôram subllanênre in

ler.mp,dJs P sê rnu"'u Ô

;,!o dê c"mõe\ ê nà Buà do

L" -..o , ê..à..i" er",

-" F Êíàldm iLl, como ê Úoír

ouÉ renhám êsrado ê de!e'rm

';.,o " "''"' ". c,"q*' *'
não, rnlrd. íÁ dê rooó ô
rênLlen.LJs J'P ; êlados PP a

..ôv,Ên.LJ dê a!ê à libê"ràde
ÀL n às Jo quP nunG em PE
oo ! d. qúê !o J u'dd

d. o sennJo àlrnr 'o 
E nrr

;A,o dJ pàlàúa ã Podêr ' tu
ver Íodô\ s€ ÊÍqleFm 'lê 'ho'J,e leÍ'dos na PÍoPr à carne

..mo'.".o",,ao Po'r"-'

,-áo" e q'e.eo uao Pto'rn_
câr â palava 'lurê' PÍa.que

niíi.ado Êuv LÚis Uomes ao

Ên..íâÍ r sdsiÔ, entê os 'É 
s

ôuenrê§ ê PÍo onqddos dn 3u

os, .om " 
om'q*a' Pa '"'"d. .Ídem "A lulà conr nLar

ONDE COMEÇA

Porqle ó lempo de entendêr
quê o 25 dà Ab L .om aPUrÊ

'rend.rma.ao 
e de iusliÇa qLe

; rêvou à eloito. âcabou há

muno E €mDo de ênEnder
que, Pm 5Éú noó. e dP dênno

o resÍeso, 5ôb ouras formas s

reÍm'.o @ as díerentes, o r*
ueso "oiouàdÍôs 

qeÍà \ dúmr
\ô! edlLlê dê qúÉ ôs homPns d.
MÉA quls.ram lb-"nar n.s Para
sempÍê. oú. se ênÚo! noLÍ'
lâsê histór.a Ole sob a "ri na de lumo de ce(o. espa'ra
rh ôs habiLmênre mnejJdos
vâmos ôouco â PoucÔ volrando'
§ê .:ú volrámos á, ao clima

"ue se rornara resPlráve e

i;êspnáve s-" eíá novamentê

Enqud.t. o5 Parr'do5 de Pt

^,É,dÀ l.nde lome iÍJ P a.à
riâÍá hole J e5q!eÍd32 ) sê de

fn'mdam e br rtám à un dr
de oue e . n à15 PPÍ qo!' Ôo5

ruq.s se nàó 5e rômd à 5óio u
1à5.1\mo, ná!
.L'P nóme Ôu nÔme§, Órqanrza'
; 'nrir.-s. 

Ís* aceiu 3

mâ. ôue lhe eíendem, lníala
.ê .i/i ,a.r3menie ôu ar.ca seL

rêc.ãô.hs "ror.às da OÍdem"
.hamada 'democrá1 ca '

Enteranto, um jÔvem de la ou

19 anos criu Pàra sempre Poí
,epÊ Í. ÍJtEn oê P!ÍqÚe nJ§

. i, !nsbn. as dadJ5, dPic'ÚeÍ

., t^*1,." *" ,,lega', e ieqa
rtacálo. Não ÍÔi o PrmeÍo

Ís,en,!s trem a coisc'àn' a do

DÍcs," eenonds.lúoÍo7

,1-a

OUEfu] PROVOCÂ CUEI!'I?

íex1rêdo de um texto de
Rô,!' 

'oues 
dà SLlvà, rn

''D,arô Pôpúrd l4 6 78)

N. d'a 10 de Jlnho, os naz6

sa,ran à rua Anunc aÍarnlo'
.iús com anleccdenc a, e !
ê.vPÍn. oLe existe iambem
!d J oÍeler, dev J sabP qÚe

i- 'à 
t ." .. p" . ."'"' a"

r. às ô3 b,rP dd .§'JrÚa oU

O 'aú 'dllo 
r u \e

.., umr L ' -r,rutráo demor à'
i^" . ".p,*- *"," ,' ' 

r. '
. *à nô O'ã de Pórrusal rJT s

.uJe'r.r JtÍavs$ar a .ld3d:
.-h'. ha"d" em Para*õe" lu-
do ! q!. ro GovÊrno compere
dêtendur.. devrd.m..re Pror'

i,. di mdnu'e ào dà o'dÊm
íô é, pe a Po ica dâ sLperloí

di,eccáo Po ilca do M'nde 
'o

d3 Adm'nistacâo lniêrna'

úm .eÍio PartLdo i'rue Jaz do
:nda' deba xÔ da asa do pÔder

lârdado unra connanre 
''leorÔqica) chamôu de PÍolocà'ao

.ueíãó que se deve Pôr é qu€m
provoca qu€m7 E a rêsposia §Ô

I

§t
'.i,?Í,'



pôde ser uma. salvo o dêvido
Íespeúo ê m€lhor opi.iâÕ, o
provocador, n*tê cae, Íoi ô
Gôverno que, @mperindo lh€
deÍender a dê60crâciâ ê a
Coníituicão anrifã*6ra, numa

p€rmniu qxe üm 6ando dê na.
u n dêsce$e à .ua e dê§afia§* a
p.z e os sentimentos dêmeÍá-
iicos ê ãnritasÉtas dã maioÍia
da populaçâo. Eíá clmpriu o
sêu dêvéÍ. os Ézis (à sua m.

1Na hoÍâ em quê es.Íevó, nrd"
se sabe à nda ace.ca do nq!é
, rô êm curs i môíe de ma !
um anr rarftJ N;o hã pÍeÍâ.
OuÍos nq!ér ios sobre cJsos
dônrco5 le aborâ.1ôs, creio,

pera Porí.â ê i;o peos Íibu
nã sl àqurrdam, tu lonqos mê.
sP5, resurlador q!e severJnr Ôô

bÍe da bàra? uma .eírezà r.
mos nós paí3 já a Pôlicia râo
Ío, A vn'ma iàio eíàvà à jJnd-
ai ncm empo ê 'ada numâ ár

vore ê ê Po ica iá dfs-ê qúe
artrôu parâ o rr, lôqo c*á inô
.enre, que J Polic'r como sô

sabe.. nunca menie Vendo
bem, .luêm §abe 5e o ânriJás

aliúa
(extráctô dê um texto de
Baul Reso em "A Lura'de
14,6 78)

A onda va alta e des.eu à íua
CôÍÍêu sansue nâs ruas dê LÉ
boa e, .o Portô, os sàudôs rtas
de um passadô Íecênre mo{ra.
Íâm se Gmblim às clâràs, a di-
ze. qle d lib€rda& quê drzem
nâô êx§rú é iâo êmplâ que se
de xa alíonrJÍ p!bl'ca@nre ê

ni§raÇâo qu€
clas§ilicâo de tiÍirica o.
manda prorêseÍ pela pôrícia aré
paÍa rê ouvirem bêm os sriros
dê qlem clamà .o tra êla.
En rrê or manúeÍantes iõsul
rãdore§, denro da lêgarid:de
àncha, ê or seu5 âdve6ários
contaman íeÍânies de ôcânãô,
as fôrcâs pô rcia6 p.oiegeram
os p,imeúôs. O sansuê deÍa

As forcas pôlicia6 pÍôc!ÍaÍãm

re§tanrês ê contâmanires
ta.tes Fezse em LGbôa, êm
p e.o Rosio, à saldaçâio nazi,
sôb a pÍorê.cãô po i.irl deôo
cÍáical Pôdemos é lembrar o
que aconreca àq!ê ês qua ôusã
rrnr ersúeÍ o punho aré o dia
25 rlê AbÍ i dê 1914, Ouarro
ànos depois iambém são os de
mocrrtJs que pa.ecem d. nôvo
.5 n m sôs Ouãndo mu ro são
rolerados O N4iniÍ,rr o da

Ad.rl. nÍãÇio n1eÍna, nJ 3uâ
norr soh.e os acô.tecLmenlos,
d 7.nos qlc não ó "pe r ! r do
exÚem sÍro ou dà v ô ên. J,
Ej.i qli
sú Í.sorv€íão os problemas do
pJG" Sem dúvida Mas cunJ
'nos a crer que âs vitimas te-
nham de ser semp.eas mêsmtrs,
o.iem e hoje, ê q!ê nio h.rr
innÍumênrô el]Jl prra chamaÍ
à responsabi ,dade quanros vóm
à rua em at rldes p'ovocaió
rrs Del* nddJ nosdi? a MinÁ.

1l

Diório lc llrtícioç
,,OS INCIDENTES
DO 1O DE JUNHO-
lexlractos de um texto de
Pê.hmo de Ardrâde
in "Diário de Notíciês:'
de l3 6 781

As cenãs dê v,olênciê, êm que
nrêrvê,o a PSP e que comecâ

ram q!ándo, .rs d!às cldades,
grupos dê conramân feía.res
provoca'àm ónriontàcões com
nrêmbiô§ de !mê auiodêsisna
da "Comissâo Nôc o.alisrn Drra
o D a de PodúqJr", denuncram
uô incd€niê de dupa grâv
.lade O dêquê.inda ó possível
quê dddm'nados Eroree âr
risq@m dé á môfrê ôu até à
invãlidêz deíiíiliva â vidad€ al
qumú p.s$as, no @$ sus mi
ritanl6. ape.ãi porquê Íão há
lucids h.súê psra 6mpÍe.
ênd.Í á divd!êfti. lDntal que
exi3re .dre dmocreia ê *da-
ri.mo. E ô d. q!e, no momenrô

conúa as cônsequôncias das
manireslJcões e contamân -

Í6râÇões reíeÍidâs, há pe o me
.o§, duas ,amilias ansuíradasl
ado eíudânrerqúê lôimô(o ê
a do jovem piorGsoÍ qle ená
en rccô dê ÍiGr paÍâriricô para

Há aindã um ourÍo aspecto a
íocâí. E eseé o usô qúê alsúns
Iazem da libêrdade qúe o Go
wrnô Írcó.hêe io\ .'ed;os
Na manifeÍação dô Larsô dê
Cdmõ6 um dos oradoíês dê.La
rou 'Nós esiâmos âqui pàrâ
conteíaÍ olic,almênte as ce.
frónias lêvadas a cbô êm Por
talegrê por aqueles que âtÍal
Çoam â Párrlâ" Enrreiânto,
ô!m do§ caÍiazês êmo!nhãdôs
Eiôs maÕiíBrâftês rià se: "Nãô
á repÍe$ão democráiica".

.Oesde â antiiese nês palêvÍa5
até à antítese nâs ide as não há.
apê.as, coniusão e íaha de ló.
qcâ Há, obÍêiúdo, lma ce
suem, a9Í.$iva, anr dômocrá
rica à insLkanre que, dcs'lê o

Ch-"Íe de Eíad. aré ao c nra
de rôldláôciJ qle rc.J neÍe
Pais, não respêna nndJ ndm
.úsuém Aqu' lrmbém J ruc'
.]eztaliaeselazsuhír!rpga

aclministracão lnterra
de 1216/78 (dos jornai,

"O D'r dê Pô(usal, que se de]
rinàvà a reâ cJÍ a un dad,ê de
toilos ôs po(uque§es, res ro! r
ocorência dê 

'nc 
denres em

LÉúra e no Pô o, nos qúr s
íôíam,nrêrvenienres otcnrenros
aíectos J s{ro.es porit cos cr.

os inc denres, dos quã s Íesú ra
rrm viriôs ÍeÍidos e uo môdo,
ô min íro d, adminúúâcão
nlelíJrgp.ovaos.]!êutlizam

dire tos democraricamenrê Íe
conhe.idos pJra c. ricaÍ o ,s
remr quê os íacllrâ o côn.têna
sla mentê os quei deíespêr
iandl a 

'berdadê 
de reln io e

mJniÍ.íacâo, p.omovem co..
úa mà.ifeÍacõ.s i eqa s.

Só às autoí,dades coin rLidas
e ôão J qrupo: ü'lados.oàpe
re deíen'leÍ â ôíJem púbr,ca
Embora repullne à qua qu.. es
pírro democritico o iêôÍ de
.rÍmacõer prorendJ§ duíante
.s comi. os, ó um tacro.rue os

reqali2àdô as mafireÍacões pê-
Íànro as âuiondôdes cô,npere..

As Íoícas por'.iàis, de acordo
com â§ pÍeisões efecruJdJs,
monraÍam d spos r vos Jtrequà
dos, de modo a êvrar contron
ros, c!iôs resu rados, sem a suà
prêsenca, seriào cêÍiamonte de
úcalcu ávêr s..rv,dade Oe ,.Í
r., às loÍcás pol'cà6 cabe â
execu.io dê m5!6ês mmêr,d:§
perr ruroridãde no cump.imêÊ
ro de disposiçõês raxarrvamenle

Coníir!içãô ê
na lei e ent€ às quais Íiguíâm
ô§ diÍêiios dê Í(.iJ-o e de ma.

O aprovênamenrô p.(ld;lno
com quê se 6tá J p,erendeÍ

ma. p!la.do seúàenros de
humanidadê, devê, rôrém, 5eí
enrend do cômô mJh uma ren
úriva pa,a imped'Í o i.d spen
sáve1 Íelo.Ço dã auróÍidrde
.lemo.Íár ca do EÍado e o
pÍeííqio dàs lorcâs |)oLcia6.
Não se consentirá que raLacon

O minisúo da Adm nrírâÇãô
lnteí.a aprôveitâ paÍa rêaÍiF
mar qle não é

tem smô ôu da v o ónc'a, sêlâ

rd.olvôÍão os prôb ema5 do
pâis, ras un canrenre Delo íes
pe ro e obedênôir ãs re§ demG

o diário
{extractos do E'lltorial de
''O Diár o" de 14.6.78)

O pãG nãô pensa como o m,nr
úo da adm n srrcio LnreÍna.
Nãô ôncâra os acónrê. mênrôs
de sábido. em L sboa e no Por
1o, como 

'nexpÍe$vos 
n.'den

res dô Íôiina o dêí.chô drs
provocacõer íJsckrJs coní nni,
poÍ r só, que o Govern. aqiu
de maneira úre!ponsivel

A ! Ía-'l rena c.nsegu u o que
prete.dir. C,,ou uma armoíêrJ
de vrolénc'â e rensio propic J J
rôda a sspacre d. manobrasde.
sestrlril zJdoÍJs Benel c adâ
p€la ro erâ.cin or,ciâ1, monrôu
uôr Jrmad rha que acabou por
íuncLo.JÍ @m a coôpêracão de
srupos .squerdGlas cujo com
poáamenio Íoi iqÍalmenre pro
Écaróriô. As a(uacas fascBiàs
Drod!znam de{a vez um n do
ma,s pês.do dô qla o habúual
N;o se à$isn! apenàsâos hàb
tuais acros de va.da smo Em
L sbôJ motruu um e{udanie e
várràs pessôas ncaÍam Íeridas
A d Íe'tâ eíá lêllz, o €squêr
dimo exploÍâ
maqóqica i.snsibilidáde, â
monê dê udjov.m. o coverno
resDondê com nrâdrs ãca.,aíJs

O f,sc smo nãô .ônsesu,u rêu.
nrÍ âo rodo me o m,lharde pes
so.s enúe L6boa e Porto. Às
ma§! @6p.€e.!4êr.m os ob
ietivG dâ provodcio e deixa.
r a êrrremadúêía israda,
O ednêídismo, oorém- mo.
dê!, h.ir úha rêu, ô anzôlqú€
o í.Éino lhc $tendeú, Evnou
o d€ma.eEmênto da ê!tr€-
m+diêita, pôupândo-lhe uha
dí.otã humdhant€. E Íaia
.!..a, poÍ coírá própÍia, dê
cmtibuir paÍa novas confíon
!açó§. fãz o iogo dâ d.sênâbi-

Dos tubarões fugi eu
Os tigres matei-os eu
Devorado Íuieu
Pelos percevejos.

rBeÍi. r Bíechr, 1946t



UMA HISTORIA EXEMPLAR

Em 1926, numa rila de Berlim. instalava-se a uma esquina, um grupo barulhênto de jovens, tocândo
tambores, trompetes e clarinetes.

la começar uma pequena peça de teatro de agitação e propaganda. Uma daquelas centênas de peÇas que se

representavam diaÍiamente, pelas ruas, denunciando o capitalismo, a opre§são, e o perigo visível do ascenso

do nazismo.

Os personagens eram capitalistas com enormes charutos, velhos generais da castâ militar, caciques dos
sindicátos sociais-democratas, dirigentes políticos corruptos e jovens operários sonhadoÍes e combativos.

O público parava. ria, e aderia à siátira vigorosa que se desenrolava diante dos olhos.

Pouco tinhâ que imaginar, aliás.

Nessa Alemanha hesitante e medrosa. dirigida pela Constituição de Weimar, o povo tinha Íome. o Parlamento
eternizava-se em discussões estéreis, o Governo queixava-se da crise mas endividava-se progressivamente.
apelava ao sacrifício dos cidadãos mas locupletava-se com o recheio dos coÍres do Estado, Íalava da

nêcesúria "paz social" mas deixava actuar livremente os deÍensores da "puriÍ,caçâo" da Pátria Alemã através
da perseguição e exteÍmínio dos revolucionários.

Curiosá democracia. cantavam os artista da rua.

São esses os nossos amigos? perguntava o Povo.

E a Íesta continuava-

Com entendimento, esclarecimento, alegria e vigor.

De súbito. de uma esquina. surge um grupo armado com insílinias nazis..

Ataque selvagem, Êânico, correÍias, tiros.

Um morto. Um iovem que denunciava o nazismo, que alertavq para o Íuturo catastróÍico que iÍia de§abar

sobre o povo Alemâo.

No dia 10 dê Junho de 1978, em Lisboa, 50 anos depois do Íacto descrito, caíu assassinado um iovem
estudante, José Jorge Morais, por combater contra uma maniÍestação nazi autorizada por um Governo
conciliâdor e social.democrata.

Estamos numa nova República de Weimar?




