


NESTE NÚMEBO:

o @ssÍvel Éqre§$ dê Amárico Tomás justificâ o vigoroso Editori.l
quo 5úda, ê propóíito, a prêsenÇ! nas nossâs pAinasde prê§tigi.dôs
fisúGs dê inteletuais da rêshtên.iâ antituscista.

Ae.ro dê J€sus Craça continua p€sentê. desta vêz com os depoi_
mntos de Rúy LuÍs Gorus e Sêbastiar_o Gonçâlv6 poÍ oc6iâÕ do
3Oo anivêEário da sua mor1€- É no texlo dê Máriô DionGio êncô._

d€ário. di*oÍ€ndo sobre o DapêL dô cukura no

As novâs Resp6ta! continu.m a sulgir nas váriâs secçõer da Bevhta.
A$im, o artiqô de Economia surge por altura do congre§§o dos

Têxtê s a analis este ector, que é um indlc.iivo exêmplaÍd, rá.ilca
de recuperaçãô imperialisra 

^ô 
nô$o país. SobÍê alexandre Hârcu_

Lano é fêha uma anai* cuidâda, que traz lúz sÕbre o significdo da

rêcupôrâção da ÍiOura de Heau do que acrualmên1ê se pBcuÉ
Íãzer. O S€rviço Nacional de saúde é abodado num akurê êm que

os "libêrák" da Mêdicinô contestam jâ ô toxro constnucional na

málériâ. A liv*idâde dos artlsos ds Ciôncia e dê cÍÍticâ de Música

dânos opôrtunidâde dê !ê!ánrâÍ temas paÍa d€bâre a REs'
POSTA/OPINIÂO su.s. neste número: a vo§e ospeclal atênçio pâra

a .bôrdágem, rêspêctivâmênte, do p.pâl dos cientistas (dâ l.lniver

sidâdsl e dos arthrâs eopulare! hojê no noso país. A Lut. dos Povos

bm um esp4o prticu arfrentê signiíicativo com umô svÔeÇão do
40.niverÉrio da Frerilin com a su. linhâ de "contar côm âs próprias

foÍÇãí'. Tdbém 4anos 62 o GAc, Gruêo de acÇão cukuEl com
uma pÍê!ênçâ marcantê n. nova música popÚlar- p§ ades Pli6ties
sursem com um3 alúsão â duã exposiçô8 dê pintura po.tuguesa ê

e§pónholâ conremporâneâ, "lsauÍo o aurquês" completa o sêu guiê

âo Õngo do procêsso polílicahúmôrÍsti.o po(usuês dos ú timos
ános (úa2 os câpitaiisra! dnêctâm€nte n. produÇãÔ..) ainda êná
dusenrê à colãboÉ!ão dÔ§ airoe> qLe jà cÔmêcã.ãr d .1viâÊnos

ooêmâs, crítiÉ ê pos.

O Inquérito âos inlelêcturis e o anúncio dos Joqos FoÍah
RESPOSTATS são duas iniciâtivas de intêrêssã que lançamos no
noss neio culturâl complerãm *tê no 2 da FESPOSTA.
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ediuhl
Surgiu a RESPOSTA- com uma tiragem reduzida-e quase Íoi sorvida por algumas escolas. locais de
trâbalho e livrarias das principais cidades. Surgiu discreta, mesmo com uma certâ timidez-ainda sem a
polémica e ousadia que cheguem. Apareceu "simplcs mas simpática" {dizem-nos): eslá abeío um crédito de
receptivadade qtle iá mostra que a ReviÍâ vai seÍ útil e que terá !m papel â désempenhar - por isso a vamos
melhorar. aumentar a tirâgem, avançar com confiança.

Este númêro da Revista aparêc€ alguns dias aÉs o anúncio do possível regresso â PoÍtugEl de Américo
Tomás, o último e ridículo Presidente do regime fascista, um homem que nunca procurou respostas, não as
deu e não as aceitou - um lamentável símbolo do ódio à cuitura e ao progresso, do obscurantismo e da
opressão que entravaram histoÍicamente o avanço do povo português.

Contra esta eventualidade do regrêsso de uma das múmiâs da HiíóÍia de Portugal, a RESPOSTA levanta â
sua voz e junta a suâ presença para que nos Frossamos eryuff como um ú oorpo contra esta medida
pseudo-humanitáÍia que é mâis !m recuo inacreditável, que âbre brechas poÍ onde os châcâis vâo querer
avançar ainda mais até de novo esmagarem o nosso povo.

Alertâmos para os perigos cada dia mais evideffes de quaisquet vacilaçôes e ambiguidades na deÍesa das
liberdades. É necesúrio ter â coragem de, hoie, de modo muito @ncreto, unir, com dignidade e fiÍmeza, os
eíorços de todos os democratas e pÍogÍessistas deste mesmo lado da barricada onde nos enmntÍamos com
Ruy Luis Gomes(r ) quando clama com toda a sua ÍorÇa moral. que "Íascismo nunca mais" !

Por isso sê tornam oportunas as palavras de outÍo intelectual dâ ResiÍência, MáÍio Dionísio, nesta sua
primeira colaboracâo para a RESPOSTA, a propósito da doutrimÉd obscurantista Íto regime de Salazar,
Câetano e Tomás:

O pecado era o espírito crítico; a virtude erâ a pobreza, a humildade, a ignoráncia. Sem essa "virtude', ruiria
toda a eslrutura da "Nação" e do império, a deÍesa implacável dos exploradores contra os explorados,
sislematicamente prosseguida em nome da "liberdade do indivíduo", da "cultura ocidental", dâ "caridade
cristã"...

É também por isso que se toha, mais do que nunca, necessário, o julgameôto público da PIDE e do Íascismo
que o Tribunal Cívico Humbeno Delgado êstá levândo a cabo com a participaçâo de algumas destacadas
Íiguras da nossâ vida política e cultural.

CABAÇA _ REFORMADOB OU REVOLUCIONÁRIO?

Saudamos a presença de veíhos lutâdores antiÍascistas nas nossas úginas. reforçada com a evocação Íeita por
Sebastiâo Gonçalves da Íigura de Bento de Jesus Caraçâ, que apÍesemámos como referência cultural
fundamental no número de lançamento da Revista.

RESPOSTA adeÍiu ao trabalho da Comissão que promove a Homenâgem Nacional a Bento de Jesus Caraçá e
espeÍa podeÍ comribuir, com a sua participaçâo. para que, de Bemo Câraça, seia dada aos jovens de hoje uma
imagem Íeal e clara. á do homem dedicado à divulgação cultural e ciêntíÍica activa junto do povo,
procurando despertá-lo para tomar em mãos o seu próprio destino. Bênto Cáraça nâo pode ser clnÍinado a
uma homenagem mais ou menos Íormal. à celebração de uma Íigura estáticá do nosso passado - isso
equivaleria à sua neutralizaÉo, à deÍruicâo da suâ mensagem que nos é legada pelos sêus trabalhos e pelo
testemunho dos seus contemporâneos. Ele erâ um agitadoÍ das ideias de progrêóso ê tinha bem a consciência
da necessidade de colocar um povo êm movimento pâra le\rar por diante o avanço sociâ|. São de Bento CaÍaça
e§tas pâlavras:

"A vitória de uma ideia revolucionária significa, na época em que se dá, um acomodamento
momentaneâmente estável, mais perfeito que o ânterior, entre as Íorças em presença; signiÍica que se deu um
novo passo no sentido de subtrair o colectivo à tirania do individual; sentem-no bem as massas que, nessas



épocas de comoção dos íundamentos da sociedade, se lanqam, numâ explosão de entusiasmo, ao assallo do

corpo decrépito e párasitário que sobre elas vive.
Mas a sua falra de, prepaÍação cultúral, o úo reconhecimemo de si mêsmas como um vasto organismo vivo e

,no, iornr* incapazes de ievar a sua obra mais além da destruiÇâo do passado: impossibilita_as de proceder à

construção da ordem nova que â sua revolta preparou.
E então dá se no dia seguinte ao do triunfo a sua abdicaÉo num grande gesto de rênúncia - essa obra de

reconstrução é um novo grupo, uma nova classe, mas não a coleclividade inteira que a vai empreender_ "i

Daí que se deva trânsmitir uma Ínensâgêm vigoÍosa trâduzida em múltiplas iniciativas em Associaçõ6 Cívicas,

órgâos de trabalhadores, Escolas, etc.; com esclarecimento e debâtes vivos sobre Bento CaÍaça - não como

uria figura parada (mumiÍicada? ) ma§ ligando a realidade portuguesâ do seu tempo e de hoie, cula

transfo;mãção progressista era o seu obiectivo último. Deverão, pois. promover_se ses§ões públicas com a

participação de co-memporâneos de Caràça e dê iovens de hoje, permitindo ao mê§mo tempo, divulgar o

essencial da sua ÍiguÍa e âproÍundar o signiÍicado do seu idqiÍio - procurâr resposta à ques6'o: Caraçâ toi um

reformador ou um revolucioúrio?

JOVENS DE HOJÊ E JOVENS DE ONTEM

TÍata-se de um homem que cÍiou a Biblioteca Cosmos com â Íinâlidade da mais larga divulgaÉo NhuÍal, que

dirigiu a UniveÍsidade Éopular Portuguesa - e tudo isto a par da intensa actividade de pedago{o e de

rnaúmático de preíígio. Ao pêrfil renâ§cerÍti§tâ de Bento Caraça - homem de ctrltura, iunta_s€ o Bento

Cárâça - cidadão exe;pbÍ e lutador que expôs à repÍessão do Íascismo toda a Íorça moral ê cívica dá §ua

personalidade respeitadâ. Um exemplo aos jovens de hoie. mas também aos de ontem - paÍa que 160 se

iecolham e não se demitâm da participaÉo que ainda eíá ao seu alcance e lhes é exigida hoje - iuntando a

voz e o sabgr da intelectuâlidâd; ao braço Íorte da juventude e das classes trâbalhadoras, apontando'lhes o

exemplo ântigo da unidade e da luta: é necesúiio agregar todas as Íorças morais da democracia e do

socialismo ne-ste país e iunrá_las â Íorça material que lhes poderá dar corpo. a da juventude e do povo

trâbalhador, parâ Lrrar ocaminho às Íoiças Íascistas que já provocam e conspirâm abertamente em Ponugal'

Os homens dà Besistência não podêrâo baixar os braços - assim o exigem os homens e as mulheres que os

vão conti.uaÍ (e ultrapâ§saÍ)!

O Íascismo esmagou geraÉes - não poderemos permiÍir que seja esquecido e esmagado todo um passdo que

tr"rJàmos, 
"ri"naio 

a.iim um verdadeiro hiato. na consciência históricâ do povo português, coÍrespordênte ao

útiú0"i, cuttural, moral e político (de luta) que nos é transmitido pelos corÍtemporâneos de Ca-raça; parê

ir" náã * cri" u, ,uzio que; pode servir a qu;m rros preterda colocar à mercê de um qualquer "salvador"

que acaba sempre por suÍgir nutÍa cuÍva do iuturo, quardo o povo se divide e se deixa eml'alar com a

conciliação, a vacilaçâo ou a cobardia dos sectores avançdos'

E§te caminho, árduo e prolongado, é continuamente desbravado por novas camâdas. RESPOSTA dará o seu

õntributo cominuando a traz-er âs stras Éginas a colaboraÉo vigorosa e de quatidade que aponte as análises

e as novas pistas nos caminhos da Econo;ia, Saúde, História, Ciência. Ítlúsica, Luta dos Povos, etc. E â

polémicâ te;á de estar presente - já neste número damos uma aiuda nesse semido O inquéÍito que vaÍnos

;nviar aos intelectuais {verso da ãontra capa) e os Jogos Florais RESPoSTA'/78 {destaüável nas FágiÍrãs

ceÍtrais) So duas iniciativâs signiÍicativas dos caminhos que queÍemos (vaÀos) abrir'

íí ) Nâ súa evocaÇãô dê Benio deJesus Caíaça, neltê númêÍo dâ ÂESPOSTA.



UMA ARMA
CHAMADA
CULTURA-

Oue a cuitura é uma armâ poderosa na luta pela
emaôcipação dos homens, nunca o fascismo portu
guês o ignorou ou esqueceu, O seu reino de opressâo
durou quase meio século - o tempo bastante para
que outros Íascismos nascessem, crescessem, desen
cadeassem a maior guerra mundial de todos os
tempos, nela fossem vencidos, tivessem sido esque-
cidos, embora com outras máscaras regressassem ou,
sem grandes alteraçôes, continuassem a existir.

SOB A BOTA FASCISTA

Nesse quase meio século, o Íascismo português teo
rizou e praticou, do princípio âo Íim, uma doutri,
naÉo obscurantista tâo zelosa e permanentemente
obsêrvadd que ele próprio nunca mais conseguiria
libertarse dela, mesmo quando iulgou que isso po.
deria ser-lhe de alguma utilidade: quando por neces-
sidades de Íuncionamenro do Íegime e, não meno-
res, de propaganda anle um mLlndo mâis ê mais
hostil {sobretudo a partir da guerra colonial), em
vão tentou, nos últimos anos, corrigir à pressa, ainda
que superficialmente, a base fundâmental da sua
filosofia. O seu "tudo pela Nação, nâda contra a

nação" (isto é: tudo pelo capital, nada contra o
capatal) não poderia resi$ir a um povo instruÍdo e à
mínima liberdade de expressão. O pecado era o

l$ Escrio êm 1975, ênê âÍtisô é hôlê publ'cado pê1a prme ra vez

espírito crítico; a virtude êÍa â pobreza, a humil-
dade, a ignoráncia. Sem essa "virtude" ruíria toda a

estrutura da "Nacão" e do império, deÍesa impla-
civel dos exploradores contra os explorados, siste
maticamente prosseguida em nome dâ "liberdade do
indivíduo", da "culturd ocidenldl", da "caridade
cristã"...

Muito cedo SalazaÍ determinou que, à maioriâ dos
portugueses, bastaria saber ler, escrever e conlar.
Ler apenas o que lhe Íosse consentido, é evidente. E

nem isso sequer se atreveu a pôr em prática. Duran_
te quase meio século, a "culturâ" foi gizada e con'
duzida pela censura e peia polícia política, poÍ
intermédio de ministros que eram, no fundo, seus
agentes. Conlrariou se ao máximo a abertura de
escolâs e vigiou se de perto o seu funcionamento
Falsi{icou-se a História e criaram-se meios subtis de
disciplinâ repressiva. Demitiram se professores e re'
duziram-se os outros a uma situaÇão de dependência
económica e intelectual ou substituíram-se por pes-

soas com Íome, sem qualquer preparação para o
cârgo. lmpediram-se editores de public€rem livros
que, de lonqe ou de perto, pusessem em dúvida as
verdades estabelecidas e revelassem o que se pensava
e se pâssavê no resto do l\,4undo. AssaltaÍam-se edi
toriais, bibliotecas e câsas particulares: apreen-
deram-se livros aos milhaíes. Proibiram se joínais.
Destruíram-se lâboratórios (como o do proÍ. Abel
Salâzar) e obras de arte, como o Íresco de Júlio
Pomar num cinema do Pono. lnterromperam.se à
pancada e aos gritos de "Viva a Pátria!", conle-
rências sobre música e recitais de poesia. Fecha-
ram se organismos culturais, por algum tempo,
como a Sociedade Nacional de Belas Arte§, ou deÍi
nitivamente, como a Sociedade Portuguesa de Escri-
tores. Vigieram se e extinguiram se cine clubes, aca
demiâs recreativas, cooperativas, onde houvesse
qualquer actividade cultural. lmpunha-se o medo e

abaÍava se todo o espírito cÍítico na imprensa, nas
escolas, na TV, na rádio, nas ruas. E, entretanto, sob
o lema cínico de "política do espíriÍo", criaram.se
prémios litenários e artísticos para os raros intelec-
tuâis (mas raros mesrno) que diziam "sim" ou cum-
priam o preceito governamental de "não se interes-
sarem poí políticâ", E ÍiTeram.se exposicões, como
a célebre TriÍÍta anos de cultura, onde se expunham,
sem sombra de pudor, as obras daqueles mesmos
que, por as terem escrito, eram perseguidos, demi-
tidos ou atirâdos pâra o exílio.

Se tudo isto se passou, ern Íases mais ou menos
quentes, durante quase cinquenta anos, é porque os
escritores portuqueses, na slla quase totalidade (e



não só eles: muitos jornalistas, e vários editores, e os

estudantes, e operário§, e empregados reunindo'se
em pequenas oÍganiTacôes legais, semi_legais apenas

Íugàzmente consentidas) nunca cederam ao Ídscis'

mo. A arma da cultura resistia

CULTU RA E PÚB LICO

l\las é preciso dizer que ainda aí, o Íascismo conse-
guia fâze| vencer os seus desígnios. lmpedidos de

êxorimir se livremente, os escritores viam_se obri_

ouàos a inventat maneiras sublis de não perderem o

contacto com o público e o não deixarem á melcê

da propaganda constante do Íascismo A lista imen
sa, constantemente renovada, das obras proibidas,

não raro íidículd poÍ ceÍ1os títulos que a ignoráncia
dos censores nela incluia, nâo conseguiu nunca

êbranqeÍ lotalmenÍe o que entretanto, apesaÍ de

tudo ie pub'icava. Ou corria de mào em mão clan'

destinamente. Em todo o caso, assim se Íoi criando
um estilo cada vez menos dirêcto, uma linguagem

marcâda por um hêrmetismo Íorçoso, cheiâ de

subentendidos, de entrelinhas, de veladas alusões,

que, consêguindo passar às mâlhas da censura, tam_

bém por isso só podia ser entendida e acompanhâda
por um público cada vez mais restrito. Uma lingua_

gem qoe a censura ia, âliàs, entendendo ê em certos

câsos permitindo, como válvúla de escape e sobre

tudo porque o seu campo de acção diminuía. E só

assim se explica que nunca tenhâm sido proibidas

oublicdeões inequivocamenie antiÍasci$as, como o

diário República ou âs revistas ScaÍa llova e Véíice'
E ouÍras iniciativâs tenham sempre continuado âs

suas tentativas: revistas de existência efémera, reci_

tais, conferênciâs, colóquios, na grande e obscura

tareía de passar de geração em geraÉo o facho da

cultura contra a mordaça que a asÍixiava.

Dêrrubado o Íascismo, a situação a que este reduzira

a cultura em Portugal surgiu à luz do dia em toda a

sua gravidade: largâs massas populâcionais sem qual-

quei escolaridade, um ensino de nível lamentável,
qr" n"a "t necessidades da classe que pretenderia

servir satisfazia, úm fosso imen§o entre a produção

intelectual ê a grande maioria do público, uma lin
guagem comum em vias de total desaparecimento, a

ãrmà da cultura quase reduzida à incâpacidade de

íuncionar. E daí a necessidade premente de uma

actuação imediala, que explica a intewenção do

IVIFA com as suas "campanhas de dinamização cul_

tural e acção cívica" e a proliÍeraÇão de canções

directamente políticas, mais atentas ao obiectivo de

exortaí à accão do que à qualidade musical e literá_

riâ, qUe a rádio e à TV incessantemente trdnsmitem,
são levadas a todos os recantos de um país ávido de

ouvi-las e qúe, por sua vez, as canta.

A necessidade de uma revolução cultural passou a

estar em todas as bocas. Não há discurso ou artigo
que não se lhé reÍira. Revolução e cultura não

poderão separar-se.

lMas é preciso não e§quecer que a imagem da arma é

apenas uma imagem E quê, como todds as lm"gêrs,
tem de ser traduzida De que arma se trata? Como

se manejr? Énr que condicões lunciona?

BEVOLUÇÀO E CU LTU BA

O primeiro problema a pôr é sem dúvida este: por
que nos preocupdmos com cultuÍã em plêna Ievo

lucão/ Ouê oapel é o seu dêpois dê quêd" do poder

Íascista? A que vem mistúrá'la com âctos decisivos

e da maior importância, de carácter político e eco

nómico, como a melhoria de condicões de vida das

classês lrabalhadoras, controlo da produÇão, refor
md âqr;rioi A respostd só pode se' umo: é que a

.pvolJcào não visd apenás dllerações económicds,

aumento do bem estar social Visa também uma

transÍormação de mentalidade tâo indiscutiv€lmente
necessá'ia que, sem elà, a revolucão nâo ating'rá

nunca os seus obiectivos máximos.

Escreveu Engels a José Bloch que "sequndo â con

ceocào mdte;ialista da hictórid, o lâctor determi_

nanie na nistór ia é. em última análise, d produção e

à reorodLcão d" vidd reà"" llar escrêv'a o paÍd

escla;ecer: "Se dgrém quiser deíender esta afir
maÇào ate âo ponio de dizer q-e o factor econó

mico é o único determinante, transÍorma essa pro_

ôosicão numa lÍase ocâ, aoslracta, absurda" O que

i\r,rx iá dissera nouLros teÍmos: "Nós mostramos do

mund; apenas por que ele verdadeiramente lutá.e

oue a consciéncia é uma coisa que ele deve conquls

ir. ,"r.o que o não queira" {caíta a Fluge)' É o

";;; i;;"i. tornaria anoi depois ainda mais explr'

lità, ;'O ae."nuotri-"nto politico, juridico' Íiloso

iilo, reliqloso, literário, artíslico, etc repousa sobre

o a"a"nr-otrir"nto económico lúas reagem todos

rqualmente uns sobrê os outros, asslm como sobre a

lã 
""onomica' 

(cdía â Hàns StarkPnboLríl' Sen

ievolucão cultural, todas as transformações polÍticas

e económicas correÍiam o risco de en'2minhar-se

oara novos arranios sociais que nada teriam de rê'o

irlLnárlo. Não ná accào revolucionáÍia poss've]

seÍn consciénciá daquilo por que se lula nao so



quanto ao§ chefes políticos, mâs quanto às massas
que, em vez de seguirem com mais ou menos entu-
siasmo o que esses cheÍes lhes determinam, tudo
têm de incentivar, controlar, decidir.

A cul'tura faz assim parte integrante, edesde a bâse,
da conquista da consciência indispensável à indis
pensável transÍormação dos homens e da vida social.
Ê o tipo de actividade, através da qual, não alguns
homens maq a sua grande mdiorid loma consciéncia
de urna riqueza que é sua e de que a sociedade
capitalisla sempre o privou. Uma riqueza de que
êsses homens têm de àp,opria'se e de que só ê

possível apropriarem-se transformando-se e transfor-
mando-a.

OUE CU LTU RA?

A cultura porém, não é só a produÇão literária,
artístíca e científica, vulgarmente considerada "de
elite", supostamente vincada por inteiro à ideologia
burguesa, ou mesmo a pãrte dessa producão (e iá
nâo seria então de elite...) que, em dados momentos
histôricos, assume um carácter activista ao lado dos
explorados. É tambén? todo o estilo de vida (todos
os estilos de vida) de um povo, tudo o que o povo
espontaneamente produz e assim o exprime, a cha-
rrada "cultur" popula_'. Nerr é só uma nem é so
outra-

Não se discute pois, que numa sociedade dividida
em classes - difêrentes e antâgónicas - há, em ter
mos muíto qerais, duas culturas, Não constitui
grande dificuldãde verificá'lo, nem sequer que numa
são mais explícitos e actuantes os sintomas alie-
nantes da classe dominante ê ná outra, sobretudo
em reÍerência a regiões afastadas dos grandes cen
tros, onde a penetracâo "cultural" da burquesia
diÍicilmente ocorreu, se conserva de certo modo
Ílais or.o o que nos homens mais espontáneo serd e
mâis avesso (anterior) à menlalidade imposta pela
sociedade capitalista. O confronto íácil entre estas
diferenÇas - que existem, mas estão longe de esgo
târ a realidade profunda de cada uma delas - jus-
tificâ â conviccão algo generalizada, segundo a qual
a "revolução culturâ1" implicaria o esÍnagamento
dumô dessas culturas (a chamadê "burguesa") em
beneÍício da outra (a chamada "populêr"). Con
vrccão tão pouco convincente, áliás, como a dos
que, numa óptica oposta, tudo limitâriam a levar se
do ooro " cullLrd ' dê elite ', dê que dré dgora <ê viu
privado, e, como norma, a mentalidade que ela
veícLr a. EqLrívocos apenas, com certeza, seme-

lhantes a muitos outros, como o de supor-se que

uma nova cultura e uma nova sociedade poderiam
ignorar o estudo do passado e de todas ês suas

Íormas de cultura, numa linha extremistâ que Léni-
ne nâo deixou de combater com energia e algum
desprezo.

Ouando se cita o conhecido passo do MâniÍesto do
Panido Comunista, segundo o qual, "as ideias domi
nantes duma época nunca {oram mais do que as

ideias da classe dominante", nem sempre se repara

em que aí se fala apenas em ideias "dominantes"
thá as outras) e nem sempre se re{lecte neste outro

imensa, constantemente renovada de obrãs



passo do mesmo l\,'laniÍestoi "nâda há de espantoso
se a consciência social de todos os séculos, apesar de
todas as divergências e de toda a diversidade, se

enfeixa em certas formas comuns de consciên_
cia - Íormas de consciência que não se dissolverão
completamente senão com o completo desapareci
mento do antagonismo de clas§es",

EM VÁRIOS N ÍVE IS
E EM TODAS AS FRENTES

Há eôtão que pensar nessas ÍorÍnas comun§ de coos
ciência que, apesâr e através de todos os antago
nismos, se enfeixâm e se observam, não só de século
pâra século ou no coniunto dos séculos, mas na
mesma época, nas várias classes sociais e nâs suas
variadês expÍessôes, que resistiram e resistem às tais
"ideiâs dominantes". Esmagar abruptamenle qual
quer delas, beneÍiciando exclusivamênte a outra, em
nome de um pragmatismo só ilusoriamente eÍicien-
te, seriâ minar as próprias possibilidades da revo
lução, o que ela implica de aproximação das dife
rentes conquistas de ênriquecimento humano conse_
guidas não impona onde nem poÍ quem, apesar e

através das práticas diversas a que os homens ÍoÍam
todos suieitos, minaÍ o seu projeclo de superacâo e

síntese, Íorjar uma solucão artiÍicial e, poÍ isso

mesmo, de antemâo condenada.

Apoiar, estimular, fomentar ao máximo o exeÍcÍcio
de todas as actividades culturais, seja onde Íor que
existâm ou possam passâr a existir, eis o ponto
primeiro a observar na revolução cultural indispen'
sável.

É necessário alÍabetizar. AlÍabetizar sem demora,
como exigência mínima de que se tem de partir. É

necessário dar a todas as lormas de expressâo popu_

lar, nas cidades e sobretudo nas aldeias, condiçôes
bastantes para que se desenvolvam, É necessario que
os intelectuais se aproximem das camadas popula_

cionais de que uma organizaçâo social especiaimente
intêrêssâdá nisso mais e mais os aÍastou. Oue lhes

ensinem o que lhes possam ensinar e com elas apren
dam o que delas ignoram. Mas nâo é menos neces'
sário que a cultuía chamada "de elite" prossiga e

seja estimulada ao nível que lhe cabe, precisamente

ao contrário do que durante o Íascismo aconteceu: a

investigação não pode parar, seia no campo estético,
seja no cientfÍico. Porque a elite não é ou não deve
ser umâ casta privilegiada pelo nascimento ou pelas

condições económicas que â sociedade dividida em

classes proporcionou a uns e não a outros e de que a
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burguesia se serviu, mas o coniunlo de lrabalhadores
especializados, dos melhords trabalhadores especial i

zados-semoque não seria elite alguma - o que,

seja qual Íor a sua origem, dispõe de uma compe-

ténciâ em determinados sectores oâ produçào, sem a

qual a revolução não poderá passar. Se há elementos
reaccionários na chamada elite-e há_os decerto
como em loda a parte - não é por §e tratar de

escrilores, artistâs, cientistas que isso acontecerá.

O problema não consiste, pois, em criar umâ hosti

lidade cega entre íoÍmds culluíais que uma orgánica
social determinadd orientou em termos de oposicão,
mas em preservar e estimular os Íeixes comulrs que

nelas mais proíundamente existem e proÍundamente

conlribuirão para urFâ unidade fuluÍa que a socie

dade socialistâ visa.

O obscurantismo e o abâstârdamento de toda a

cultura que o Íascismo promoveu tornam uÍgente a

áctuôÇão no campo culturál em termos de dinami-
zaÉo, o que só por si exclui qualquer ideia de
trônsmissão passiva de conhecimentos ou de influên
ciâs aniÍicialmente concêbidas, num sentido ou
noutro, e impôe uma intêrpênetraçâo de todas as

tormas de cultrrà: no ensino, oficial ou não, no
criação popular e na "de elite", na investigação em
lodos os seus aspectos. E, nelas lodas, em todos os
seclores ê em todos os níveis, o estímulo e a deÍesa
do espírito critico e da ve,dadei.a padic;pàção.

Ouer tudo isto dizer quê, num país em mârcha pâra
o sociâlismo (e saído de quase meio secu{o de Íâscis-
mo, não esquecer nunca), a acção cultural não pode
ser cbnsiderêda secundariamenLe em relâção â acÇão
polílica e que esta acÇâo exige um plano. Plano
nada fácil de estabelecer, dada a multiplicidade de'
perspectivas a considerar. Iúâs que, nas suas linhas
mais gerais, terá'dÊ incluir dois campos de trabalho
distintos, simultâneos e intencionalrnente conver_
gentes: um em exten§ão de carácter pedagógico a

executar e desenvolveÍ em vários níveis ldesde o da

alÍabelizacâo ao.do convívio, quer do povo cúm a

cultura "de el;tê', quer dos intelectuâis com a do
povo), outro em proÍundidade (disposiçõe§ tenden-
tes a estimular a criação popular e "de elile" - a

investiqacão, o espúilo crítico, sem quâlquer espí

rito de dirigismo).

Se a cultura é uma arma, vejamos bem de que arma

se trata, como se maneia, para que serve.



bgb caqal€rcimb
RESPOSTA aderiu à HomeÍÉgem NâcioÍÉl por ocâ-

siâo do «)o anivergÍio da moÍte de Bento dê Je§us

Carâça que se desenvolverá âo longo dos próximos
me§es.

Neíe número, honram-nos com os seu§ depoimen_
tos, o ProfessoÍ Ruy Luís Gomê§ e o Dr. Seba§tião
Gonçalves, um matemático e um ecommista, dois
cidadãos que conviverôm com Bento Cáraça e que

nos dâo comâ de algumas das suas muitas Íacáas.

Ao aproximar se o 30oaniver§ário da morte de
Bento Caraçâ, é muito oportuno recordar perante o§
jovens de todas as Escolas do nosso País, algumas
das datas mais signiÍicativas da sua actividade como
proÍessor e como antiÍascista,

Assim, em 1938 promoveu â criacão do Centro de
Estudos de l\,4atemáticâs Aplicadas à Economía, de
que foi Director até que em ,946 o fascismo o
demitiu de professor da Universidade Íécnica de
Lisboa.

Em '1940 Íundou, com os professores, António Ani_
ceto À,4onteiro, Hugo Ribeiro, José da Si'va Paulo e
Ivlanuel Zaluâr a revista "Gazeta de Matemática"
Íevistd que conseguiu sobreviver do Íascismo e que
prestava grandes serviços aos estudantes das nossas

Un;versidades.

Em 1941 fundou a "Biblioteca Cosmos" de que foi
o único Director e na qual publicou 1 14 rítulos com
uma tiragem globalde 793 500 exemplaresl

Em '1943-1944 Íoi Presidente dâ Sociedade Portu-
guesa de lvlatemática, Sociedade que nunca con_
seguiu ver os seus estatutos aprovados e que final
mente em 1946-'1947 foi impedida de funcionar
pelo {ascismo.

Só muito recentemente e graÇas aos esÍorços de
vários professores, de entre os quais é de iustiça
salientar AlÍredo Pereira Gomes, foi possível reacti
vár a Sociedade Portuguesa de Malemática (Núcleos
de Lisboa, Porto e Coimbra).

É extraordinariamente consolador ver o interesse
com que os Professores das nossas Escolas de Ensino
Secundário acolheram a primeira ;niciativâ concreta
tomada pelá SPÀ'! (Núcleo do Porto)- um Curso de
Fundamenlos de Geomet.ra que está a ser minis
trado pelo Prof. José ll4orgado da Faculdade de
Ciências do Porto.

E uma tão útil iniciativa da S.P.l\4. constitui tam-
bém, só por si, um bom começo para a homenagem
que todos desêjam prestar a Bento Caraca trinta
anos depois do seu Íalecirnento, e quando se

proclama:

Fascismo nuncá Íra is I

nZ4""l



DIZER
AOS JOVENS
OUEM FOI

BENTO CARACA

A. Sebast!ão Goncâlves

1. COI\4O COT'HECI BENTO CARAÇA

Eu gostaria de ser capaz de dar aos iovens uma
perfêita noção daguilo que jovens de há 45 anos

sentiâm no contâcto com Bento de Jesu§ Caraça:
uma píoÍunda sensação de amizade e uma não

menos proÍunda sensaÇão de respeito. lYlas não me é
possível transmitir aos iovens toda a extensão do
nosso §entir de então, pois tenho até receio de que
se seia levado a pensar que a amizade resultava de
actos selectivo§ de ordem pessoal, ou que o respeito
se traduzia num formalismo §olene de curvatura
dorsâ1.

Nãol

Nem â amizade resultava de situaçóes meramente
individuais, isoladas, nem o respeito que nos inÍun'
dia era resultanre do alto nível Íormal a que se

houvesse guindado, deixando_nos perturbados na

nos§a pequenez.

Aqui reside a minha maior diÍiculdade. É que Bento
Caraça era um amigo fora do senso comum da

amizade, na medida em que era â sua pÍópria Íorma
de ser .naturdl, humana -, que nos aproximava,
sem reílectir um caso particular, isolado, vindo de

causas ideolôgicas ou de qualquer outro teor que

não Íossê a er(pressão de um sentir univelsal, hu_

mano. E daí produzirse eh nós um misto de ami_
zade e de respeito por aquele que nos ouviâ, sem
nunca dar a mais pequênâ sombra de diferenças de
nível.

Também não deve pensar_se ser a §ua Íigura de
pessoa idosa que incutia em nós aquele respeito que,

muitas vezes, os iovens têm-ou tinham -pelas
pessoas de idade avanÇada: Bento Caraça tinha
apenas mais der anos do que qualquer de nós pois

ele tinha 33 anos quando proÍessor meu e eu

24 anos quando seu aluno...

Aliás, conheci Bento Caraca por mera casualidade,

dois ou três ânos antes de eu ir para a escola onde
ele era proÍessor e onde havia sido aluno; e se vou
contaÍ o episódio que levou ao casual encontro é

porque creio ajrJdar â melhor compreender quanto a

acluação de Bento CaÍaÇa se impunha sem exigén_

cias de forma.

Andava eu no lnstitulo ComeÍcial quando vi anun'
ciada uma conferência na Universidade Popular Por
tuguesa, onde eu ia pela primeira vez. A sala estava

cheia, mas o coníerente não aparecia. iá mais de

meia hora havia passado. Até que aparece, sobre o

estrado, um homem ainda novo que eu não sabia

quem era, e explica a ra7ão do atÍaso do conferente:
- uma avaria no carro, vindo de Coimbra, impedia o

de comparecer, E entrou na explicação do tema que

seria tratado se o conÍerente não tivesse tido o

acidente. O certo é que, quem assim inesperada_

mente suroira a iustiÍicar a Íalta, foi desenvolvendo
oontos ma-ravilhôsos sobre a imporláncia da música

na formacão dd culiura e de um dmbiente socialde

elevado nível humano, como meio de estreitamento
dos laços que devem ligâr os homens numa comu'
nidade, de auxílio recíProco

Nâo tenho pÍesente, após mais de 45 anos os
pontos ali inesperadamente desenvolvidos durante
talvez três quartos de hora; só me recordo, como s€

Íosse hoje, de que a sala estava completamente
âtraída pelas Éiilavras daquele quê eu nem sabia

quem erâ e dâ iensação que sentíamos de nada ter
perdido com a Íalta do conÍerente anurEiado por
mais atraente que fosse aquilo que dele ouviríamos

Só depois eu soube que quem nos falara havia sido

Bento de Jesus Caraça; e só depois vim a reconhecer
que ele se mostrêra então tal como era, coan tolal
nAtUralidade, exâctamente como o Senti dntes



mesmo de entrar paia o lnstituto Superior, mor.
mente quando da constituicão da União Culrural
Mocidade Lrvre, em 1933, de cula comissào oÍgani-
zadora Íiz parte corn rnais quatro iovens entre os 20
e os 23 anos. E Íoi por convite dessa União que
Bento CaraÇa pronunciou a coníerência subordinada
ao tema "A Cultlra lntegral do lndivíduo-Pro-
blema Central do nosso Tempo", a qual bem de
monstra a integração do autor no princípio de que
só pela elevaÇão cultural do homem é possível a

formação do espírito unilário que evite as distor
cões individualislas em que o egoísmo prepondera.

2, UI\4 POUCO SOBRE A CONFERÊNCIA

Desde o seu nascimento, a União Cultural Í\,4ocidâde
Livre sempre recebeu de Bento Caraça total apoio,
pois ela se enquadrava no contexto do seu pensa-
mento que a nós se tinha lransmitido. l\,4as todo um
clima político em Portugal não permitiu que fosse
por diante a obra que nos propunhamos realizar
entre os jovens portugueses por criação de um am-
biente de eÍectivâ fraternidade, no mesmo elevâdo
conce;to, molrvada por àquele que erd para nós um
vivo exemplo, conceito em que agravos oêssoais
eram banidos, em que os interesses individuais te-
riam de cede. ao interesse do conjunto nacional.
l\,4as se é certo que se não pôde levar por diante o
movimento de formação culturâl que se continhâ
nos nossos propóstios, também é certo que nos
satisíazia o ter dado ensejo a essa análíse e a essas
afirmações que se contêm na conÍerência de Bento
CaraÇa que hoje/talvez ainda mais que ontem carece
de ser tida e atentâmente apreciada não só pela
juventude mas, princípalmente, por ela. Então iá
erâm incentivados os jovens quando era di1o, quase
ao ter iniciado a confeÍência: "O que o mundo Íor
amanhã, é o esforço de todos nós que o determi-
nará. Há que resolver os problemas que estão postos
à nossa gerâção, e essa resolução não a poderemos
fazer sem que, por um prévío esíorÇo do pensa .

mento, procuremos saber, por uma análise Íria e
Ídciocinada, quais são esses problemas, quais as so
luÇóes que importa dar'lhes saber donde vimos,
onde estamos, para onde vêmos".

A União Cultural l\4ocidade Livre produzira um
documento que detinra d nossa maior preocupação:
conscienciali?ar os iovens paÍa d impeÍrosa necessi
dade de elevar o nível cultuÍal e económico, na
rnlima interligacão dos dois Íactores sociais. Era o
que prelendíamos com a edição dos Cadernos de
Cultura Vanguardista, de que a conferéncia de

Eento CaraÇa foi o primeiÍo e úníco exemplar publi_
cado. Mas as inaciativas eram nossas e Bento CaraÇa
apenas nos incentivava para a tomada de decisões
mars pelo seu exemplo do que pela sua inteívenÇão.

O jornal Bepública de então deu, em artigo, o Íundo
da conferência. artigo de que recorto um pequeno
Íragmento:

"como proÍessor e como cidadão, debrucou-se
§obre esta hora aflitiva do pensamento humano, na
pretensão nobre e coraiosa de prestar solidariedade
espiritual a quem deseia erguer-se acima do exagero
das necessidades aniÍrais e assumir a responsabili-
dade do valor moral a que a dignídade obriga."

O adjectivo "corajosa" que o artigo emprega serve
bem para dar uma ideia do ambiente então vivido;
mas, nós, os que mais contactavam com Bento Ca-
raça, sabíamos que essa corâgem não era fruto de
audác,a ou mesmo de mero espírito de combate
ocasional, mas sim uma resullànte da sua própria
Íormação, em face da situaÇão nacíonal e da necessi-
dade de neutrâlizar os jovens parâ a modiíicação
dessa situaÇão.

Nós vivíamos, já enlão, galvanizados por aquele
homem que sempíe - mesmo nas mâis pequenas
coisas - nos punha bem claro o seu pensamento de
solidariedade nacional, que só se generalizarià âpós a

mentalização pêrâ um esÍorço efectivamente co-
lectivo e que a União Culturâl l\,4ocidade Livre tinha
como ponta de base.
A preparaçâo da juventude do ponto de vista cultu-
ral tinha como b.se a prêpardcão da c.iançà, do
nível da instrucão iníantil.

Ex-libris da Uniâo Cuhúral 'À'ocidade Li!re"

Atenda se ao relevo que Bento Caraça deu - nâ sua

intervenÇão na Sessão do À,lUD, de 30 de Novembro
de 1946 d esse problema trasico dd '.strução in_

Íântil, Íazendo confrontos corn despesas públicas
noutros sectores como, por exemplo, na seguinte
pas§agemi No orÇamento geral do Eslado "se atribui



a toda a instruÇão primária no país uma verba
(1 10 000 contos) inferior em mais de 10 000 contos
à verba ordinária da segurança pública (Polícias e

Guarda Nacional Republicana). Com a PSP gasta'se,

aproximadamente, o mesmo do que com todo o
ensino universitário e de Belas-Arte§. Sô a verba
ordinária atribuída à GNR é superior em mais de
10 000 conros às verbas somadas do ensino liceâl e
técnico elementar e médico". E definiu, desta
Íormâ, a triste situaÇão do nosso ensino inÍantil

- Íruto de todo um desacerto governativo quanto à

necessidade básica da preparâção na infância, não
para encher â criança de modelos decorados, mâs
para a pôr em condições de raciocinar por sipÍópria:
"O ensino inlantil constitui hoje, em Portugal, um
privilégio de classe só âcessível áqueles que podem
arcar com as respectivas de§pesas. Da influência que
esse Íacto tem na vida social do povo português
conhece cada um pelas dificuldades própÍias, que
ele lhe âcarreta, conhecemos todos pelo espectáculo
degradante que nos oferecem as ruas da cidade,
pejadas de criânÇas nôs mais aviltantes condicões
materiais e moraís".

Estas são simples amostrâs do pensamento de Bento
CaraÇa, mas que não evitâm que recebesse desequili-
bradas acusações políticas de um jornal de enlão,
acusações de qúe o próprio acusador veio a pedir
desculpas, e que mereceram clara repulsa por parte
dos alunos dos mais variados matizes políticos.

3, OUTROS CASOS SINTOMÁTICOS

Sobre a Eiblioteca Cosmos, que ele criara, tive opor-
tunidade de trocar vivâs impressões, mesmo quando
eu combatia alguns dos seus pormenores, sempre
encontrando uma atitude concordante, com a eleva-
da orientação que eu já conhecia bem. E um dos
pontos que serviu de base para análise esteve no
convíte que me Íez para escrever sobre "Ouanto
cusia a guerra", eu que nuncâ pegava numa espin.
garda nem paÍa atirar aos pardâis. l\4âs eu reconhecia
bem quanlo de valioso tinha tal edicão na expansão
da culturâ, chegando a tiragem a um totaldequase
800 000 exemplares que eram vendidos a preço
marginal, dado que não exis{ia qualquer ideia de
lucro material-

Também, âo colaborar na Revistâ de Economia

- que sobre Bento CaraÇa repousava - tive oportu
nidade para troca de impressões sobre o mesmo
Lema genérico, pÍocu.dndo eu, com lÍequéncia, en
contrar pontos de discordância.
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Iúas pude conviveí mais intensâmente com Bento
Caraça quando, em 1945 46 fiz parte da Comissão

de Economistas do l\,4ovimento de Unidade Demo
crática; aí continuei a ver nele o mesmo homem
íntegro, o mesmo respeitâdor das opiniôes alheias, o
mesmo orientador no sentido da elevação cultural,
como causa e efeito da elevação económica, embora
esta se situe em posição relevante.

Então foi produzido um documento com, nâtural-
mente, Íraca divulgação e onde se dizia, entre o

mais: "Hoje a experiência já nos mostrou que a

elevação do homem não se conseguiÍá pelâ retórica
empolada de sentimentalisras, nem pela genero-
sidade espectaculosa de públicos benÍeitores. Hoje
sabêmos que a elevação do homem só é possível

começando-se pelo esÍorÇo de todos no aproveita_
mento disciplinado das Íontes de riqueza. A liberda_
de toma, assim, parê os novos um significado intei
ramente novo. A subida do nível económico tem
que ser a primeirâ preocupação; só eÍará em con
dições de poder respeitâr os outros - porque saberá
respeitar-se a si própr;o - o homem qúe tenha asse_

gurado o mínimo económico que lhe permita bene_

ficiâr das conquistas gerais da civilização".

Estas eram afirmações pensando no coniunto econó
mico nacional. E en(re as várias inteíÍogações, que
procurâvam localizar as reâlídades, nesse mesmo tra
balho era feita esta, que denolava, sem dúvida, uma
forte preocupação da nossa parte, lá há mais de
30 anos": "Porque se hipoteca o Íuturo do país, ao

câvar mâis Íundo umâ política de ódios, de ran'
cores, de represálias, de ameaças, de vingança e de
insultos? " Aqui se deixava bem claro o pen§amento

de solidariedade nacional, só possível após a neutra'
lização para um esÍorço efectivâmente colectivo,
orientado ele para beneÍício também dessa colecti_
vidade, e não apenas pára alguns, Esle era o nosso
pensamento, absolutámente enquadrado no pensa

mento de Bento Caraça e após reflexão em límpido
debate de ideias.

Mas ainda hâvia quem estivesse vendo no lyUD urnâ

organizaÇão política dominada pelos seús mentores

- o que não era verdade.

À,4as temos o exemplo mais evidenle do respeito por
Bento Caraça naquela acepÇão que já reÍeri. Esse

exemplo é bem claro na Uníversidade, onde havia as

mais divergentes tendências políÍicas, naqueles anos

de 1930 e de 1940. lMas posso aÍirmar que sempre o

Íespeitaram os seus alunos em Ciéncras Econômicas



na diÍícil matéria de Matemátíca - diíícil mas nada
repulsiva em virtude da forma maravilhosa como
nos explicava e que, por si mesmar obÍigâva a tra-
ttalho intenso, mas que nós bem compreendíamos
ser árdua a matéria mas atraente a Íormâ de nos pôr
em contacto com ela. Aliás, os "Conceitos Funda'
mentais da l\4atemática" e§tão expostos numa obra
sua que seria óptimo que todos os jovens estudantes
conhecessem, até para eliminar o possível terror que
tal mâtéria neles Írequentemente provoca vendo,
então, como chega a ser atraente aquilo que tantas
veze§ apavora. Tudo vem de uma questão de forma
utilizada: uma forma simples, sem o burilado que
qua§e §empre outro Íim não tem que não seja o de
tornar mais aparatoso - e, assim, mais formalmente
valioso - o que é apresentâdo.

E foi nos, então, bem útil a Gazela de lvlatemática,
que Bento CaraÇa havia Íundado com outros proíes
sores da especialidade, como o Centro de Estúdos
l\,4atemáticos Aplicados à Economia.

Não posso deixar de contar aqui um caso predo
minante para muitos dos seus alunos no meu ano.

"""E49ç]

Eu e outros não podíamos frequentar a aula prática,
obrigatória, que Íuncionava à hora a que estávamos
nos nossos empregos. Bento CaraÇa pÍoÍessor da
pa.te teórica - soube do caso sem que algum de nós
o tivesse inÍormado e feito qualquer pedido ao
menos de que eu e outros tivéssemos tomado conhe
cimento. pois apenas o dissemos na Secretaria; e
sem nada nos dizer - o que seria fácil numa das
aulas teóricâs - apareceu marcada uma aula práticâ
de mânhã - às 8 horas da manhã - para os alunos
que nâo pudessem ir à da tarde. Essâ aulâ práticâ era
dada por ele - ProÍessor Catedrático da parte teó-
rica - a meia dúzia de alunos e sem receber
qualquer remúnerâção. Pois é importante frisar que
nunca, dd sua parte, veio qualquer ÍeleÍência ao
Íacto, e nenhum de nós teve alguma ver a iniciativa
de lhe agradecer - pois conhecíamos bem a forma
de ser de Bento Caraça, ele que tinha entrado para
aluno aos 17 anos, dóis anos depois já era assistente
em ÍVIatemática e aos 29 anos Catedrático na mesma
matéria - tendo vindo de uma família pobre alen-
tejana e tendo de dar explicações para poder tirâr o
cu rso.

Tudo isto nos levava a ver em Bento Caraça um
homem merecedor do nosso maior respeito, porque
ele também nos respeitava e nunca se pôs nos bicos
dos pés paÍa humilhar Íosse quem fosse, mostrando
ser uma pessoa superior - câsos a que nós, jovens,
estávamos tão habituâdos, mormente quando a su
perioridade era mesmo artiÍicialismo.

Procurei dar uma ideia de quem foi para nós, Bento
de Je6us Câraça; e sinto que seria útil, para todos,
que os jovens de hoje viessem a conhecer quem Íoi
esse grande homem de que Ponugal sê deveriâ orgu
lhar e que morreu dois anos depois de ter sido
afasrado do ensino por imposição governâtiva, dado
que teÍia de ser considerado incómodo o Íacto de
ele colaborar com os seus alunos num ambiênte de
amizade e de respeito, sem nunca ser reÍerido qual-
quer âspecto político ou feitâ qualquer distinção
nessa base.

A juventude terá.em Bento Caraça motivo excepcio
nal para pensar proíundamente. como nós também
tivemos. O que lhe íalta é o contacto com esse
homem que morreu doente com 47 anos de idade,
mas pleno de juventude, apesar dos complexos mo
mêntos por que o fizeram passarr sempre sem uma
lamúria para com os novos com quem mais con
tactava, apenas procuÍando integrá.los no princípio
de que não era a forma de exclusão a que resolveria
o nosso problema social.
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A CRISE
NOS
TEXTEIS
Alberto F. Rocha ô

Represemando 20% da produ@ iÍdustÍial portu-
guêsa, ocupaÍdo um quarto da mão dê obra total da
indústria transÍormadora, realizando r[{)% das expor-
tações mciomis, concemrada no mrte e imeÍior do
p6ís, a iÍdúíria têxtil é um sêctor chave da actual
esttutura industrial e social portuguesa.

As indústraas têxêis cominuam em cÍise. Acumu-
laram-se os pÍejuízos, aumemaram as dívidas. go
âmeaçadoras as íalênchs. são milhaÍes os desem-
pr€gEdos.

Pam os sectores buÍgueses reoccionários, â crise da
têxtil tem uma causa: os aumerÍtos de salários e a
sua soluçâo têm uma mtureza pÍecisa: é um assunto
de polícia.

Se quis€rmos sair desta vergo, ou sêia, se quiserÍfirs
e§cÍeveÍ um artiqo e 160 uma repstiÇão estaÍada
daquele Íaciocínb, temos que seguir outro ca-
minho, dêsvendar outÍa históÍiô. É para começar a.
fazeÍ isto que "Resposta" publica estas Égims.

1. SOB O |\4ESTVIO NOME
VÁRIOS SECTORES

O sector téxtil que hoje conhecemos no nosso pais,
envolvendo o téxtil algodoeiro, os laniÍícios, a cor.
doaÍia e tapecaÍia, as malhas e as confecÇões, é a

sobreposição de três camadas diÍerentes:

- umâ camada constiluída por grandes empresas
industriais portuguesas algodoeiras, que cresceu
espectâcularmente durante os anos 60 virada para
o abastecimento dos países da EFTA em íio de
algodão, lelas cruas, têxteis e tecidos sintéticos
para o lar. Não se abastecia predominantemente
do algodão colonial de má qualidade e não tinha
o mercado das colónias como escoadouro impor-
tante pâra os seus produtos. Dispõe de equipa-
mento moderno adquirido com o crédito gene-
roso da banca. Camada que se estrutura à volta de
cerca de 10 grupos industriais {Riopele, Somelos,
Manuel Gonçâlves, Ferreira lvtagâlhães, Borges
Narciso Guimarães, Abílio de Oliveirâ, etc.). Íem
que sê incluir também um qrupo de gÍandes em-
presas de cordoaria exportando cordas de sisal
para os EUA e sacaria e cordoaria sintética para a

Êuropâ (à volta dos grupos Violas Rolas, Borgàs e
CUF).

-uma camada constituída por empresas estran-
geiras grandes e médias, exportando artigos de
vestuário para a EFTA, Íabricados muitas vezes
com tecidos importados. Abastecendo-se - para

as compras feilas em Portugal - iunto das grandes
fábricas da camada anrerior. Vieram instalar-se cá
pelos baixos salários, pela proxim;dade dos mer-
cados da Europa, pela insergão de Portugal nâ
EFTA, pelâs garantias dadas pêlo regime fascista.

- umâ última câmadâ muilo numerosa, de empresas
dê todas as dimensões, produzindo para o mer'
cado interno protegido ou para o mercado co-
lonial, no caso dâs empresas algodoeiras {âbo_

rando principalmente com algodão colonial.



Dispõe de equipamento anriquado só renlável na

base de salários de miséria. lncluemse nesta
camada um largo sector do têx1il algodoeiro,
qrande parte dos lânifícios e centenas de {ábricas
de malhâs e confecções, algumas das quais lra
bâlham por conta de comeÍcidntes naciondis ou
estrángeiros que vendem as suas produções no
mercado exlerior.

O crescímento espectacular durante a décadâ de 60
dds duas primeiras camadds e d manutenção-reno-
vâção da úitima, forâm âlimentadas pela entrada
maciça no mercado de trabalho de mão de obra
Íemininô desqualiÍicada, particularmente nos dis-
tritos do norte do país, de origem camponesâ na sua

A ruína da economia do camponês parcelar do
noriê levou os pâis e os jovens a emigração e as

Íilhas e as noivas à fábrica têxtil e ao atelier de
conÍecções, E o regime Íascisla encarregou_se de
enquadrar repressivamente esta mão de obra. O
resultado: salários/hora iguais aos de Hong_Kong,
dos mais baixos do mundo.

A coexistência destas três camadas distintâs dentro
da designado geral de indús1ria têxtil cresceu sem
acidentes a1é às diíiculdades na exportaÇão veri
ficadâs em 1967 primeiro sintoma da Íragilidade
de tal edi{ício.

2, A CR ISE
NO PAPEL TRADICIONAL DE POBÍUGAL
NO SECTO R TÊXTIL I\4UNDIAL

O conjunto das relacões externas que tornaram
possivel manter â coexistência deste edííício com
plexo - relações coloniais e acesso priveligiado ao
mercado inglês e aos mercados nórdicos - começou
a dlle aÍ se rêpidamente á partir de 1971.

- â solução dada nesse ano ao problema dos "paga
mentos atrasados" das ex colónias (problema li
gado ao crescimento rápido das exportações por
tuguesas para Angola e MoÇambíque) encerrou
parcialmente o mercêdo colonial como mercado
protegido para a indÚstria têxtiL portuguesa. Ta
solucão traduziu a vitória do sector monopolista,
defensor duma política que consaqrava as ex
colónias principalmente como campo de inves-
t;menio ê não como mercado d exploràr a partir
de Portugal.

- a adesâo da Grã Bretanha à CEE em 1971 põe em
risco o principal mercado europeu do têxtil por'

tuguês, facilita a concorrênciâ nele dos pâíses

asiáticos e obriga a buÍguesia a negociaí à pressd o
acordo comercial com a CEE em 1972. Terminara
o período em que o Íascismo havia jogado na

divisão da Europa Ocidental em dois blocos
comerciais, pa'd obler pdra o capitalismo poÍ_

tuguôs um papelprivilegiado na periíeriâ.
o agudizar das contradições interimperiali§tas que

acompanha desde 1967 a crise e$ruturaÍ'capi
talista, provoca um espectacular crescimento das

exportaçõe§ de produtos têxleis (e de outros bens

de consumo) dos países do SLreste Asiático Em
particular, as di{iculdades impostas em 1971 à

entrada de têxteis japoneses no mercado ame
ricano e a ameaca idêntica da Europa, leva os

impérios {inanceiros jâponeses a desencadeaÍ e/ou
a apoiar uma va§ta operação de aumento da capa_

cidade exponadorâ de têxteis de paÍses com os

mais baíxos salários da zona -Coreia do Sul,
Formosa, Singapura. A partir daí, passaram a
;nvadir com redobrada intensidade os mercados
europeu e americano. A posição competitiva da

burguesia portuguesa Íicava seriamente ameaÇada,

iá que tais países exportavam produtos simples

semelhantes aos tabricados erP Poíuqal

Nos últimos anos do reqime fascista assiste se à

tentâtiva de dar um salto qualitativo no papel de
Portugal na divisão internacionâl do trabalho no

sector téxtil que permitisse ao pdlronêto poÍtuguês
responder â estas alterações e Íazer uma mudança
gradual para não pÍovocdr gÍàndes íriccões no já

énÍraquecido bloco dominânte. Tal tentâtiva assen

"equipamento moderno âdquirido.om o crédlto qenero§o
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tava em duas modiÍicações na estrutura da indústria:
a primeira, sob a direcÇão do capital monopolista,
consistia em ligar o sector químíco ao sector
têxtil, apoiando-se num grande crescimento Íu-
turo das exportaÇões tôxteis para a Europa de
produtos incorporando mais Íibras sintéticâs,
abandonando gradualmente a especialização de
senhadâ nos anos 60 e que privilegiava os pro-
dutos de algodão. O lançamento dos complexos
petroquímicos de Sines e do Porto eram a saída
para a estagnação dos sectores químicos trâdi
cionais do grupo CUF e SACOR e através deles
acabar-seía por chegar à tal ligacão indústria
qu ímica-indústria têxtil.
a §egunda consistia no aumento das exportâÇões
de malhas e confecções em vez de Íio e tecido,
numâ maior articulação entre indústr;a têxtil e
indústria do vestuário. Tratava-se principalmente
de jogar a Íundo no estreitamento dos laços entre
a primeira e a sequnda camadas, Ievando os fa,
bricantes estrangeiros a abastecerem,se cá em {io
e tecido para incorporar no vestuário exportado.
Era também a tentativa de, sob a direcção de
companhias comerciais ligadas aos monopólios e
com o patrocínio de marcas de tibras sintéticas,
reorganizar uma parte da terceira camada e virá la
para a exportação de vestuário.

Paía rcalizar este duplo movimento impunha-se ao
grande capital reforçar os laços com a CEE e passar
a ter acesso directo a estes mercâdos em condições
mais vantajosas que os países asiáticos iPortugal,
âlém de estar mais próximo, não pagaria direitos
alÍandegários, tornar'se-ía uma periÍeria interior da
CEE). Problemâ de diÍíciÍ solução política para o
regime Íascista.

3. A CR rSE
NO LUGAR DE PO RTUGAL
NO SECTOR TÉXTIL MUNDIAL

Após o ano de maiores lucros da lndú ria têxtil (em
1973), com a euÍoriâ especulativa desencadeadâ
pela alta das matérias pÍimas; após o desvio maciÇo
desses Íucros e da capacidade de crédito das em
presas para outros Íins que não o têxtil: especulacão
na Bolsa, comprâ de terrenos. etc.; após o ano de
grandes lucros .ebentou a crise de superprodução de
1974. Crise acompanhada no caso português da
alteração nas relações com as ex-colónias.

A crise veio revelar a fragilidade financeira de
grande parte das empresas. A "prosperidade" de

1973 deixou como herança um monte gigantesco de
dívidas.

A crise de 74'75 tornou ímperioso para a burguesia
realizar a reorgan;zacão do sector, liquidando uma
larga parte da terceira camada, concentrando a in
dúslria à volta da primeira camada e avançando
finalmente nos dois movimentos atrás referidos,

A oÍensivâ operária deses dois ânos paralisou a
aplicacão de uma reorganização "selvagem", difi-
cultando os despedimentos, mantendo em acti-
vidade empresas cujos patrões fugiram, ÍorÇando a
banca a conceder créditos para continuar a labo,
ração. E obrigou a aumenlar os salários de miséria
que continuaram no eÍrtanto a ser dos mais bâ;xos
do mundo (ver quadro final).

Hoje, êm condiçôes políticas diÍêrentes, com uma
maior margem de manobra, a burguesia julga-se em
melhor situaÇão pa? lanca. a todo o vapor essa
reorganizaçâo, com o objectivo de s€ prepaÍar paÍa
competir na CEE com os outros países do sul dâ
Europa e com os países asiáticos, ao mesmo tempo
que aumenta as suâs taxas dé lucro. Os dois pilares
dessa reorgânização são:

a) @ncemraÍ a irdfutÍiâ à yolta de urna dúzia de
grandes gÍupos têxteb, acderândo a sua inte-
gracão vertical do Íb à conÍecção. Esta tarefa
traduz-sê emr

- liquidar uma parte do s€ctor levando ao encer-
ramento de dezenas de Íábricas com equipamento
antiquado ou particularmente endividadas.

- acelerar a aquisiÉo por parte de grupos têxteis
portugueses e estrang€iros dâs unidades que, em-
bora em diÍiculdades. tenham equipamento mo-
derno e estejam êspecializadas em produtos que
se véndam bem ôa CEE e na EFTA.

- utilizar, em grandes doses, capilais do Estado para
Íacilitar este processo de concentraÇão; tal in-
jeccão de capirais públicos passa pelo pagamento
das indemnizações das acções de bancos e em-
presas hoje nacionalizados, em que o gÍande pa-
tronato 1êxtil havia investido parte dos lucros e

dos cr6itos de 1972-73; passa por "perdoar"
parte das dívidas das empresas que interessem ao
grande capital; passa pelo fornecimento de cré-
dito boniÍicado para o reequipamento dos grupos
industriais têxteis, etc.
ÍazeÍ da banca, sob direcçâo únicã do Estado, e
sob orientação do Êl\ll, um inírumento que pêr
mita, no mais curto prazo, realizar este plano
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dando uma certa flexibilidade ao governo nê sua
execução. A alta da taxã de iuro, os cortes de
crédito por um lado e os contratos de viabi,
lização, por outro (destínados a um punhado de
grandes e médias empresas), nele se inscrevem.

Concentrar a indústria têxtil, reequipá-la, significa
milhares de desempregados. Concentrar ê indústria
têxtíl significa também agudizar as contradições
interburguesas em período de qrande instab;lidade
politica.

b) Aumentar drasticamente a rentab ilidade das em-
presas que sobrevivêrem a este "trâtamento de
choque", à custa duma brutal intensiÍicacão da
exploracão dos trabalhadores. Esta tarefa

-despedir uma parte do pessoal, Írontalmente ou
sob formas disÍarçadas lcomo por exemplo a sus-
pensão dos contratos de trabalho prevista na de-

claração de êmpresas em situação ecooómica
d iÍícil).
introdução maciça do trabalho a três turnos para
utilizar a Íundo o equipamento.

- utilizaçâo sistemática dos contratos a prazo (apro
veitando o elevado número de desemprêgados
provocado pêla reorgãnizáÇão), quer para os
novos turnos, quer para as exlensões de capa-
cidade das fábricas. O patronato vai pretênder ter
liberdade para despedir hoie, a fim de contratar a
prazo amantÉ. fora dos contratos colectivos, sem
regalias de ânüguidade, sem férias, etc.

- introdução em forÇa dos prémios de produÇão,
com o estâbelecimento de salários baixos; {or
macão acelerada de contramestres, aumento dos
ritmos de trabalho e do enquadramento repres-
sivo nas fábricas.

- contenção dos sâlários expressos em dólares 1é o
que interessa a qirem produz para o mêrcado
internacional) tentando impor aumentos salariais
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inÍeriores à desvalorização do escudo. O patro_

nato têxtil pretenderá ainda em numeÍosas em'
presas, aproveitando se do regime de "situação
económica diÍícil", aproximar os salários do sa_

lário mínimo nacional.
desqualificacão proÍissional que acompanhariâ a

introdução de maqu;naria mais automática.

4. DIF ICULDADES
NA ADESÃO À CEE

A explosão da crise mundial veio criar problemas
adicionais à adesão de Portúgal à CEE, no que
respeitâ ao têxtil:

a) A prcfunda crisc que atingiu as indústr;as têxteis
e de vestuário da CEE, âs centenas de milhar de
despedimentos que já se deram ou estão para se
dar nesse e noutros sectores tradicionais; a diÍi-
culdade em transÍerir de repente tais sectores
para os países da periferia §em âgudizar os con
ílitos com a classe operária e sem introduzir um
Íactor adicional de divisão no seio dâs classes
dominantes europeias em perÍodo de equilíbrio
instável - tudo isto leva ao intensificar actual do
proteccionismo perante as imporiações téxteis
oriundâs de países de baixo salár;o. Em finais de
1917 a CÉÉ propõe'se colocar Portugal no
mesmo pé que os países asiáticos na negociacão
de um novo acordo comercial geral com os
pôíses exportadores de têxteis, acordo que le-
vâsse à limitação do crescimento das expor-
tações.

O pat onato po(uguês e o govetno eniram em pâ_

nico, Dizem que são europeus e que merecem um
tratamento diÍerente. Aproveitando o ponto sen

sívei dos têxleis, os países da CEE reforÇam as suas

exigências quanto às limitações dos planos do capi_

talismo português na sideÍurgia, na construção
naval, na petroquímicô, etc.

b) Se a ameaça de proteccionismo nos têxteis, pgr
parte da cEE, é principalmente uma forma de
impor os seus pontos de vista noutros assuntos
ao governo português e de forçá-lo a acelerar o
passo na "reorganização" do sector, a CEE não
deixa de ter âlgumas ideias quanto ao médio
prazo. ldeias quanto a uma divisão do lrabalho
Íuturo do têxtil entre os países do sul da Europa
e as grandes indústrias têxteis e químicas da
actual CEE. Assim, por exemplo, enquanto as

indústrias têxteis da CEE aprofundariam a utili
zaÇâo das ÍibÍas sintéticas e controlavam através
delas os grandes movimentos da moda, os países
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do sul da Europa poderiam especializar_se mais
na exportação de têxteis e algodão: a Jugoslávia,
a Grecia, a Espanha e a Turquia, produtoras de
algodão, ficavam encarregadas da produÇão do
fio. Portugal comprar'lhe§'ia o Íio e mantinha a

sua especializâção na exportação de lecido§ de
algodão, agora de me,hor qualidade. Uns e

outros destes países produziriam malhas e con_
fecções de tecido.

Tal plano não enlrará em contrâdição com os so_

nhos de âlterar o têxtil português na base de uma
íorte ârticulação petroquímica têxtil de que fatámos
atrás?

coMPARAÇÃO DO CUSTO HORÀRlO MÉDlO
DA MÃO.DEOBRA TÊXTIL
EM VÁRIOS PAISES ( Et.I DÔLANES )

1976177

PAíSES CUSTO HORÁRIO

7.28

Ponuqal 1.45
EUA 4,4Om
Franca 3 76
R.F Alêmã 6Ín
Grâ-Bretanha 3. t4
lrlanda-iiãnt-.

-õl narnaica

2.8
5.15
664

Noiueqa 6.21
Süécia
Finlrndia
Grécia

. 7.X
4.s7
223

Turauia 146
Tunísia 0.89
Egipto

México

U,JO
254
2.21 _

FONTE: AANCO MUNOIAL



SAÚDE:
SERVICO
OU
GRANDE NEGOCIO?
João Paulo Amorim o

O estado da Sâúde no Portugal de 1974 pode rerra
lar-se por numerosos índices e Íactos do conheci-
mento geral. As medidas que o regime {ascista ado-
ptou com vista a empregâr o cada vez maior número
de médicos saídos das Universidades e a satisÍazer as

necessidades mínimas que o desenvolvimento capi
talistâ começava a impor em sectores de interesse
social, não foi suficiente para produzir eÍeitos sen-
síveis na saúde da população.

Bastará citar alguns índices e lembrar alguns factos.
Assim, a esperánÇa de vida à nascenÇa para os portu-
gueses em 1975, era de 65,2 para os homens e de
72,4 para as mulheres, tendo o aumenlo desde 1970
sido insigniÍicante lcerca de 0,7 ânos). Trala se de
taxas muito baixas quando compâradas com outros
países da Europa, chegando, por exemplo, a atingir
7 anos de diíerença em relaÇão à populaÇão mascu
lina dâ Suécia em 1973.

Ouanto à mortalidade infantil, apesar da melhoria
soírida no período 1970-75, de 58Ô/oo para
38,9o/oo, este número situa se muito âbaixo das
taxas europeias (Espanha 19,6'/.. em 1974; Suécia
9,2"/.o em 1975; Albânia 3o/oô em 1976).

Um outro dspecto nolóÍio é o das diferencas regio-
nais.

Noventa e dois por cento dos médicos portugúeses

encontravam-se nos distritos do litoral; os distritos
de Lísboa, Porto e Coimbra concentravam 752 dos

clínicos gerais e 81,62 dos especialistas. Enquanto
no distrito de Coimbrâ a mortalidade inÍantil era de
29,7"1"" a mesma taxa em Vila Real elevava-se a

70.42" l"ol

Era, e continua a ser, patente a descoordenação dos
meios, com sub-aproveitamento dos recursos huma-
nos e materiais, com sobreposições Írequentes de
fulcros e competências; a nível orgânico estatal há
instituicões de saúde repartidas pelos mais variados
ministérios, sem qualquer preocupaÇão efícaz de
coordenacão desses serviços,

Ciramos como exemplos:

Assis.tência na doença aos Servido.es do Estado
(ADSE) Ministério das Fi.anca§-do ÀIEC dêpendem
êntre outros o lnstituto Português de Oncologiã. os Serviços

MedicoSociais Universitáíios, o Seruiço de Saúde Escolar,

O Ministério da Justiça tem ainda ã ftiáo Hospital S. João

de Deus e a prisão Sanatório da Guarda; o Nlinistério da

Administracão lÍilerna, além dos seruiços de saúde da PSP e

GNB tem ainda os servicos de cuidôdo§ médicos das Juntãs

DÉúitais e das Juntas de Freguesia; dos 11,{inistérios Mililares
dependem vários ser!iços de saúde; de referir ainda as MiseÍi_

órdias, as empresas, companhias de seguros e várias iormas

empresariais privadas de prestãcão de cuidados médicos.

A faha de panicipacão popular, a inexistência de
programas de educaÇão da população para a saúde e
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mesmo a insuficiente preparacão dos técnicos de
saúde levava, e levou, à to'tal desarticulação dos
niveis de cuidados, com esgotamento dos iá por si

insuf icientes hospitais centrais.

O fascismo permitiu e apoiou a completa indisci
plina e os enormes lucros no mercado farmacêutico
onerando escãndalosamên1ê os cuidados curativos
dê sâúda, benef,ciando as empresês rr.rrtrnacio4àis e

o capital monopolista nacional delas dependente.

Dds Cài\as de Previdênciâ nàdd há d dizer que não
seja do lsofrido) conhecímento geral. Ouem não
esperou já longos períodos por uma consúlta de
clínicâ qerâ|, para não reÍerir as consullas de espe
cialidade e os exámes complementâres de diagnôs
tico? Ouem, após essa espera, não viu a sua consul
ta reduzida a algLrns minutos notoriamente Ínsufici-
entes? Os hospitais, arcâicos na sua maioria, insuÍi
cientemente apetrechados, com miseráveis condi
ções de alojamento, viram a sua capacidade de pres_

tacão de serviÇos deqradar-se dia a dia sem que se

tomassem medidas para inverter a situação.

Por Íim (e sobretudoi a total ausência de cuidados
planificados e generalizados de prevençâo da doenÇa
e promoÇão da saúde. Para alérn do Programa Na
cíonal de VacinaÇão, que obteve alguns resultados
satisÍatórios, nada se fez no campo da educação
sanitária dos habitântes; do saneamento básico, ali
mentacão, de e{icazes cuidados rnarerno inÍantis e

escolares. O total âbandono a que Ío; votada a

questão dos acidentes de trabalho e das doenças
proÍissionais, com médicos do trabalho dependentes
da entidade patronal, sem inspecções regulares e

eficazes é directamente rêsultante da ligação do
fascismo ao capitâl português e internacional e do
seu profundo desprezo pelas condicões de vida do

C 25 DE ABRIL

Com o 25 de Abril e a grande crise revolucionária
que então se abriu, o movimento popular, sem
nuncê abandonár as suas reivindicaçóes no campo
da saúde, não exlgiu a. sua satistação imediata,
empenhâdo como estavd no lutê em 'Íentes mais
urgentes no combate contra o Íascismo e o capitalis-
mo. Câmpo aberto à demagogia, a Saúde e a Segu'
ranÇâ Social, nâo mereceram, apesar das promessas

dos sucessivos qovernosr as necessárias re{orrnas.
Houve, .o entanto, conquistds: a Constituicão
ordena a construção de um Serviço Nacional de

Saúde gratuito, geral e universal, e consignâ o
direito à Segurança Social, tirando lhe o cêrácter
assistencial-câritativo. Até hoje, no entanto, êsses

aspectos da Constituicão não Íoram levados à

prática. Apesãr da publicação de outros documentos
leqàis to'rrdlmeate i'npo'ldntes, como a integracão

orgânica dos ServiÇos l\'édico'Sociais no ámbito da
Secretaria de Estado da Saúde, da criação das
ADSSS (AdministraÇões Distritais dos Serviços de
Saúde) criando condicões para uÍna descentralização
cuja necessidade se impõe, e da criaÇão das CISSLS
(Comissões lntegradoras dos Servicos de Saúde
Locais), o panorôma da Saúde em Portugal man
terse ía inalterado, não Íosse a vida e a luta impo_
rem a sua lei.

Surgem, assim, a gestão democrática dos hospitais e

âs comissôes de bem estar dos doentes; em alguns
locais, o povo e organizaÇões sindicais levantam âs

CISSL e intervêm directamente neste campo. Sobre
tudo, cria-se o S[4P (Serviço lúédico à Periferia), a

mâis importanle conquista no campo da saúde, que
abriu caminho à exigência do SNS (ServiÇo Nacional
de Saúde) e alertou nas populaçóes a consciência do
direito à Saúde. Levou às ma§sas camponesas os

médicos quê sempre lhes tinham sido negados,

combateu o câciquismo médico obscurantista de

certas regiões e deu pas§os importantes, em alguns
locãis, para umd e'ecliva inleg'acão de servicos.

AS BASES G E RAIS DO
SERVICO NACIONAL DE SAÚDE (SNS)

Com o 25 de Novembro são também aracadas as

conquistas fjopulares na Saúde. A gestão demo_
crática dos hospitais é anulada pela Lei Orgânica
Hospitalar, não existe já nenhuma comissão de bem
eslar de doentes. As CISSL Íuncionâm ern poucos
locais, âpenas quando impulsionadas por forças
progressistas ou pelas estruturas sindicais, não

cumprindo, na qeneralidade, a sua\missão de inte_

gracão dos Serviços de Saúde locais dependentes de

várlas instituições e ministérios em serviÇos uniÍi_
cados com melhor aproveitamento dos recursos

existentes, passo importante pâra a criação do Sl.iS

O Serviço N4édico â Perireria soÍreu ferozes ataques

ainda bem rêcentemênte, durante a ,uta que opôs oq

policlínicos ao Ministério dos Assuntos Sociais
(l'AS). Por outro lâdo, tern_se concretizado a exi'
gência popular de cuidados de saúde, sobrerudo nas

exigênciâs que têm vindo a ser êxpressas pela CGTP.



A ameaça de sub-emprego dos milháres de jovens
médicos que todos os anos saem dâs Universidades
impõem também a criacão de novas estruturas que
os absorvam.

É neste contexto que surge o Anteprojecto de Bases
Gerais do SNS. A sua publicacão veio desencadear
desde logo algumas contrâdições. A mais evidente é
corporizada na recente proposta alternativa da
Direcção da Secção Begional do Sul da Ordem dos
N'édicos, representante dos sectores conservadores e
reaccionários, e na oposição Írontal revelada pela
Direccão da Secção Regional dGNorte ao ameaçar
há dias decretar Íormas de luta que podem ir até à
greve. llo essenciâl, a Ordem defende Lrm "sistema
de sâúde" de "medicina convencionêda" assente
fundamentaimente na contratação entre o Estado e
ê rned:cinâ plvada. Esse conceito assenta na priori
dade aos cuidados de medicina curativa, não prevê
instítuicões generalizadas de saúde preventivas
(quanro m"is ddr.lhes d orimêzia a que tém oi.et-
tol), aiâsrd ê Dossibiliddde do trabdlho de equip" e
da participacão dos utentes. Tenta salvaguardar o
carácter elitista da medicina praticada entre nós, os
importantes proventos de um pequeno número de

médicos, ao mesmo tempo que tenta iludír o impe,
rativo constitucional de controlo e vigilância da
medicina privada.

Outra contradiÇão se revela entre as declarações de
intenÇâo contidês no Preâmbulo das Bases Gerais do
SNS, decorrentes das directivas claramente entrn
ciadas no artiqo 860 da Constítuicão e a polilica
eÍectivê do actual governo. Na realidade, a "Nota
preambular e justifícativa" aceita que "a política
sectoriál da saúde terá (pois) de se ;nserir no deli-
neamento mais geral, global e unitário da populacão
e do desenvolvimentp económico e social.,." e
recoohece que a melhoria da saúde depende de
tactores como a aÍimentaÇão, alojamento, vigilância
e controlo da populaÇão sobre os serviços e "um
sistema económico progressista e estável, assegu
rando um aumento equilibrêdo do nivel de vida de
todê a populaÇão,.." É uma voz a pregar no deserto
da política antisocial do governo.

Se o preámbulo reÍlecte suÍicielrtemente a filosofia
do artigo 64o da Conslituição, já as Bases conlra-
riâm alguns imperativos constitucionais.



É assim que o acesso ao SNS é declarâdo, "em
princípio" (? l) gratuito, para, depois, se afirmaÍ a
possibilidade de instituição de uma taxa modera
dora e do recurso âo reembolso dos utentes após
recúrso a enlidade§ privadas, Ambos os expêdientes
se opõem ao princÍpio constitucionalda gratuidade.
Além disso, o ârgumento usado para iustiÍicar a taxa
moderadora, que seria a racionâlizâÇão do acesso,

não convence. Não é diÍicultando o acesso ao SNS
quê se melharará a saúde dos portugueses. O mesmo
âcontece com outro imperativo constitucional - o
da generalidâde, isto é, que ínclua todos os cuidados
de saúde. A prevenção de ac;dentes de trabalho e de
doenças proÍissionaís não está claramente enunciada
nas Bases. Se bem que se integre a "saúde ocupa-
cional e higiene do meio âmbiente" aos cuidados
primários, o no 6 da Base XIV abre caminho à

permanência da medicina de trabalho na depen
dência directa da entidâde patronal.

ouanlo às melindrosas questões do controlo e dis
ciplinamento da medicina privadâ e da indúsIria
Íarmacêutica (alíneas d) e e) do artigo 64 da Cons'
tilurcão) as Bdses são modestas - remetem a p'i_
meira pdra Íeguldmentação posterior e ignoram d

segunda, embora abrâm caminho com a criação de
um Departamento de Assuntos Farmacêuticos,

Aliás a dependência de regulamentação posterioÍ é
norma no documento, o que, associâdo a uma ter-
minologia vaga abre a possibilidâde de toda a sorte
de desvirtuamentos f uturos.

Em três aspectos, sobretudo, essa faltâ de clareza é

grâve e revela a ausência de opÇões Íirmes na con_

cepÇão do SNS a prevenção, a definicão de Cen'
tro de Sdúde e ã pâriicipação dos utentes.

Sem a clarâ definição do Centro de Saúde Comuni
tário da unidade base, virada primordialmente para

a prevenÇão, assente no LÍabalho de equ;pa e nd

participação popular, todo o projecto pode estar
comprometido na sua eficácia, não garantindo que
os seÍviÇos seiam levados lá onde estão os utentes,
para, com a sua participação, enlusiasmo e controlo,
podeÍem influir não só na qualidade e prontidão do
cuidado de medicina curativa, rnas tdmbém, e sobÍe
tudo, inÍ,uenciar os factores de bem estar social que
o próprio preâmbulo aÍirma serem determinantes
para a saúde.

Ouanto à participação popular o documento não
reconhece explacitamente qualquer papel às orga-
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nizações sindicais, às autarquias ou às organizações
populares de base, cheqando mesmo a admitir nâ
Base XXll que ela se Íaçâ por intermédio de "repre_
sentantes para o eÍéito designadoí'.

O F UTURO

Reconhecendo que uma lei de Bases Gerais pode
não ser exaustiva e que âs intencões expressas do
ministro Arnault parecem apontar no sentido da sua

concretização em termos justos, cumpre alertar para

as ambiguidâdes tanto mâis que os aspectos posi
tivos do anteprojecto contrastam com as mêdidas
anlipopulares que são a norma do governo a que o
ministro perlence.

Como muitas outÍas leis favoráveis aos trabalha-
dores, como até alguns aspeclos da própria Consti'
tuiçâo, também a legislação do SNS pode ser metida
nâ gaveta ou desvirtuada na sua aplicêção. Assis-
timos ao levantar da oposicão da direita ao prolecto,
mesmo antes de ele s€r c_onhecado. Vestidos de
Íalsas "éticas" que esses sectores tiram da naftalina
quando lhes convém e dos estafados argumentos da
possibilidade de escolha de médico pelo doente
(quando grande parte da população pede é um
médico e não a possibilidade de escolher entre vá'
nos que não ex;stem), dlguns sectores Íedcc onários
da classe médica, cuia importância convém não
menosprezar, começârám já uma campanha, que
tentarão seguramente desenvolver, contra o SNS.
Cumpre também dízer que não se conhece exemplo
histórico de nenhum SNS que tenha sido criado em
época de crise econômica e política, sem que tenha
s;do imposto pelo movimefito popular.

A possibi,idade de seguirem pcr diante os aspectos
posiliíos das Eases Gerais do Serviço Nacional de
Saúde residirá nc modo mais ou menos consequente
como os trabalhadores, através das suas orgâ
nizações de classe unitárias (Sindicaros, À'ARN,
MAPRU, ConÍederaÇão Nacional dos Agricultores
- CNA, etc.) tomarem em mãos o esclarecimento e
a mobilização pelo SNS. Assim, desde o período da
discussão pública, deve-se exigir a clâriÍicação das
ambiguidâdes e â correcção dos eÍros, vigiando pelo
cumprimento dos eÉpectos consagràdos constitu
cionalmente. Tal como nos oulros aspectos da acÇão

antipopular seguida pelo governo, compete à CGTP
como Central Única dos Trabalhadores Porlugueses
colocar de modo consequente e explícito o seú peso
na defesa de um ServiÇo Nacional de Saúde a sério.



Jorge de Barros

_ OUANDO É OUE PONHO A PÉ?
SENHOR, OUANOO ESTAREI CURADO?

_ TEIII FÉ AMIGO, TEM FÉ.
E É JÁ À1EIO CAMINHO ATJDADO.

("auto do curôndêiro" de António Aleixo)
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AFIRMAR
A
CULTURA POPULAR
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O Grupo de Accâo Cultural - "Vozes na Luta"
celebÍâ actualmente o seu 40 anivêrúrio. Saudamos
o seu labor em prol da músicá popular po.tuguesa,
pêla sua afirmâÉo, pelo âproÍundamento das suâs
raízes e pelo seu @níante enriquecimento.

A vigorosa mensagem do GAC é conhecida em todo
o país, quff pelas gravaÉes, quer por numerosars
actuaÉes âo vivo. Apresentamos neste número um
pequeno texto do próprio Grupo e umâ análise
crítica ao seu trabalho Íeita por Trindade San-
tos - que suscitou a oportunidade para a RESPOS-
TA abrir desde já a polémica sobrê o tema da
música popular.

1974-1974, 4 anos em que o movimento de
emancipação dos trabalhadores portugueses deu pas

sos ímpares na História do nosso país. Nenhuma
estrutura política, económica, social ou cultural Íoi
alheiê ou neutrâl perante este processo. No campo
cultural novos horizontes se abriram com a queda
do governo fascista, srhbolo da repressão e do
obscurantismo.

Pensamos que a música e â poes;a, devem ter uma
intervençãq activa no dia a dia e nos problemas que
se põem à sociedâde. Foiesta ideia que a 1 de Maiode
1974 junrou no cRUPO DE ACÇÃO CU LTURAL
- "VOZES NA LUTA" algumas dezenas de pessoas
com vontade de pôr a sua arte áo servico do Povo
explorádo e da RevoluÇão.

Tem sido este o objectivo que, duránte estes quatro
anos nos lem continuado a mover. com o constante
incentivo da lutd do Povo Portugués por umê socie-
dade socialista, e, com o esforco e apoio de muitos
camaradâs, f;zémos até aquí cerca de 650 espectá-
culos em Porlugal e no estrangeiro para cooperâtivas
dgricoês, bdirros, qudrte:s, coiecliv:dàdes, dssocia.
côes de emjgrante§, sindicatos, etc_ Produzimos
ainda 4 discos L.P., I sinqles, alguns livros e outro

...tutm [lil

material de propaganda,.para além do apoío dado a
grupos ê dçsociâcões c- lu'dis e dd port cipêÇão em
Íilmes e pecas de teatro.

Em lúaio de 1978, com um governo perfeítâmente
antagónico aos ideais dê Abril, é pelo menos, tão
importante como em 1974, rcÍotç e desenvolver
uma acção cultural progressista e revolucionária, Tal
é a opinião do GAC "VOZES NA LUTA", e por
isso somos aderentes da FAPIR e contribu imos para
que d FAPIR, conju,ltdmente com outrds dssocid
cões culturais, possa cumprir o importante e tra
balhoso papêl que cabe à cultura e árte ná l;bertacão
completa dos trabalhadores.

O GAC "VOZES NA LUTA" continuará â

centrar a sua acção na divulgaÇão e aÍirmaÇão da
música e poesia tradicional do Povo Português. E

isto não é por saudosismo, mas por sermos da opi
nião que é essa música e poêsia que reflectem os
problemas e anseios do dia a dia. São Írutos da
identidade e aÍirmaÇão de um Povo, e, por conse
quência, podem fazer Írenle ao chamado imperia
lismo cultural, autêntica invasão dos "valores cultu'
rais" decadentes e comerciais das classes dominantes
dos países que exploram Portugal,

Fsrà lura peld dÍirmação da nossa cultura não é
pássiva e exclusivamente reprodutora. Pensamos que
a música e â poesiâ provenientes da criação populêr
tem de serviÍ de suporte a um conteúdo quê esteja
de acordo com os objectivos de emancipaÇão dos

Oueremos aproveitar a hora de comemoraqão do 40
aníversárío do GAC - "VOZES NA LUTA" para
aqradecer a todos quanlos nos têm apoiado com o
seu trabalho, com o seu entu§iasmo e as suas críticês
e sugestões, e assegurar que estamos decididos â
continuar e melhorar a acçâo que temos desen-
volvido estes 4 ânos. Assim, resolvemos efectuar
uma série de iniciativas que permitâm:

L A divulgação da nossa actividade e objectivos.

2. O convívio com todas as pessoas que trabalham
no grupo e.que o apoiaram das rrÉis variadas
formas,

3. LanÇar uma campanha de apo;o ao GAC
"VOZES NA LUTA" com lundos e materiais

diversos.

EXPOSIÇÀO DOS 4 ANOS DE ACTIVIDADE DO
GAC "VOZES NA LUÍA' NA SEDE DO GAC
nâ travessa do Poco da Cidade, 40 Bairro Alto

23

G

ocrupo dê Accão cúrrum (cac) "Vôzes nâ Luia,,



o
E

o

OUATRO ANOS
DE ACCAO CULTURAL:

ESSENCIAL

ACESSORIC

Mais que com a generâlidade dos cant'autoÍes por'
tugueses não conhece o GAC quem ú o Íaz pelo
d isco.

No pÍocesso da "música de intêrvênção" o GAC
abriu (e re6briu) caminhos em três planos distin_
tos - o da iÍrtervenéo proÍriameÍÍte dita no "vivo"
dos conÍlitos sociais; o da pÍodudodistÍibuição não

comercial; o do disco corÍro meio de diÍusão cul-
tural.

É aqui abordado exclusivameme o teÍceiro desses

aspectos - com uma bem diversa obiectivaçâo e

vaiorafo das questôes do que se atendesse á gene_

ralidade dos aspectos reÍeridos.

Há dias em que um homem não deve sair à rua, mas
alturas há em que nem pode ficar em casa. Foi
numa destas que me aconteceu ouvir nâ Rádio, num
programa de perguntas e respostas, o sr. Luís Villas-
boas (dos Festivais) garantir que à músicâ por_

luguesa faltava qualidâdê, interesse, etc... Lembrei:
me de, pelo teleÍone, lhe perguntar que pensava do

GAC - respondeu me que nâo conhecia. Surpre-
endi me a acreditar ingenuamente que as pessoas

não deviam iulqar com lão Ílagrante desconhe
cimenlo, inÍluenciando incautos ouvintes.

ôlssistenre aa Facútdadê d€ Letrâs dê LGboa; periodisb

em tê6âs de músiê clási€.

A ocorrência não é, poróm, inÍÍequente e mais va_

lera que, avisado, a não estranhasse. As Anes, então,
são terreno propício a estes atropelos e nem a opcão
política é indicativa de maioÍ rigor. Recordo, no
primeiro Eoletim da FAPIR, um artigo do Eduardo
Pais Mamede recusando o Fado. Oue era coisa de
que ele nada entendia: só pela leitura do texto §e

chegava a perceber. É que nas análises (como

noutÍos domínios) não é conveniente conflrndir as

condições subjectivas com as objêctivas e falar do
que se sabe como se Íosse o que é.

E eis-me, fano de considerandos, na§ condiçõe§
requeridas para escrever sobre a produção em disco
do GÍupo de Acçâo Cultural'Vozes na Lutâ. Dois
obiectivos: um, o de proporcionar uma perspectiva

crítica - contestável e polémica, mas bem Íun_
dada - da produção em disco do GAC; o de servir
para mostrar que este objectivo só pode ser atingido
sem desvirtuamento sectário.

Até à data, a produção do GAC em músicâ gravada

ciÍrâ-se em quatro LPS-A CaÍÍtiga é uma Ar'
ma (75), Pois C€nté {76}, .. E Vna Bom (77), Ron'
da da Alegria{?8) l1 ). Oual o significado e o im-
pacto destes tràbalhos na produção portuguesa de
música gravada?

A (NOVA) r\4úSrCA
DE INTERVENÇÃo

A GrÍtiga é uma aÍma revela a consciência amadu'
recida - um passo mais que a fase "clandest;na"
e/ou emigrada de José Afonso, José l\4ário Branco e
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irgo íotb /rcSÉR
fis sonhos, quando vêm cá do Íundo da âlma, tém
Vrsete foles. Arranjam sempre maneiíê de renascer
das cinzas da experiência.

Por exemplo, no ano passado. Um grupo de intelec-
tuais e artistas sonhou umâ certa Íorma de come-
morar o 25 de Abril, chamando os antiÍascistas a
"reviver lágrimas de alegria". Foi a proposta do
"Festival Popular do 25 de Abril" e dos "Jogos
Florais do 25 de Abril" lanÇados pela FAPIR. Foi
um desâÍio à criatividade, um conclamar à unidade
antiÍascista.

Hoje, com alguma distância, nâo nos espanta muito
que essâ iniciativa, esse apelo, tenhâ suscitado tanta
mal-querença, tântas incompreensões e passividades,
Easta ver o que era a política deste país nessâ altura
(FeveÍeiro/MarÇo 77). A conciliação com a direita
adquiria

Porque as bandeiras caídas, quando são sinais de
Íuturo, devem ser levantádas pêlo primeiÍo que vier
com coragem para isso,

RESPOSTA responde que sim, que quer muito
aceitar esse desaÍio dos promotores do Festival Po-
pular do 25 de Abril. E demonstra-o metendo-se ao
trabalho e promovendo os Jogos Florais
RESPOSTA - 78, com o mesmo texto tema ("Be
viver lágrimâs de alegria") e o mesmo regulamento,
apenas com ligeirâs alterações.

OS JOGOS FLORAIS RESPOSTA - 78 estão em
mârchâ.

O 25 de Abril de 1974 Íoi uma Íesta do povo
português. Não apenâs uma Íesta-ritual como tanlas
outrâs, mas sim uma ÍeÍa'transÍormação em que o
povo nas ruas - como sul'eito e não como objecto

arrastou à sua Írente muitas encendÇões possiveis
de um golpe de Estado. Foi uma explosão de luta e
de aleqria.

O 25 de Abril de 1974 Íoi um acto popular de
Cultura, com L1mà Íorça, uma clareza e uma criativi-
dâde que só vívidas por dentro se podem avaliar.
Acto de cultura porque varreu impetuosamente o
edjfício do fascísmo - que é a anticultura levada ao
extÍemo. Acto de cultura como assumpçâo de liber
dade, directa e imediatamente praticâda.

Nesseg dias inesqueciveis, as pessoas nâo se per-
deram em análises e discussões sobre "o conceito
mais correcto de liberdade". Os oÍiciais do l\,4 FA
derrubaram o governo. O povo saiu à rua, atirou se â
cantar âo edifício do fascismo e, na med;dê do
possível, foi-o destÍuindo.

Derrubar o Íascismo Íoi um acto cultural de alegría,
para além do evidente acto político. Um acto que

.pertence ao património popular.

O Íascismo caiu. Mas não morreu.

Por isio o 25 de Abril continua a ser e será
sempre - uma arma poderosâ nas mâos dos anti-
íascistas. Cantar o 25 de Abril é reviver essa Íorca

instituicão
e verberava todos quantos não quisessem segui la na
estrada do abismo.

Os promotores do "reviver lágrimas de alegria" acer,
taram em cheio, Nunca pensaram que o seu apelo
Íosse tâo "subversivo", nesse sentido em que a sub-
versão é a semente da transÍormação como a re-
volta é a semente da revolução,

Hoje, passado um ano (apenasl), é a d;reita e o
{ascismo que não conciliam. Já estão no poder. Já
mandam sair os últimos conciliadores pela escada de
serviÇo. Já não lhes resta roubar-nos o 25 de Abril

queÍem que o país se envergonhe de o ter feíto,

E a crise-em nome da qual nos Íoram sempre
exigindo a economia dâ liberdade - aí está cada vez
mais elaborada e iníqua, como monstro de sacri-
fícios e de inrelicidade que se cava na pocilgâ da
conciliaçâo e do deixa andar.

O 25 dê Abril, essa línda Íesta das sementes do
futuro, floriu há quatro primaveras apenas. Mâs
quanlos de nós se vâo contentando já com as sau
dades dele?

Porque recusamos do fundo do peito esse fatâlismo,

Porque defendemos que "as ideias se transÍormam
em Íorça materialquando penetram nas massas",

Porque gostamos muito dos sonhos que, sendo sub-
versivos, são os únicos capazes de se transformarem
em realidades,

de foros

i
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despoletada, é rev,ver essas lágrimas de alegria, essa
unidade de milhões praticando a liberdade.
Para nós, anistas e intelectuais de variados quadran,
tes, seria um equívoco histórico limitar o alcance
dessd históricê "íesta popular", ou-o que seria

lamêntável encará lo apenas como úm inesperâdo
domingo suplementar a meio da semana.
E se "não há justiÇa sem memóriâ", hoje podemos
atiÍmêr màis do que rullrJ qu. ÍÉ'r há memória sem
scde de justiça:

9
caPrtu!o I

TEMÁ

Àd. 10 - O iêma dos Jolor Ftor.i! "â6.
cn'ia/78', é o rêxro "B.vivêr tágrimas de
âleqriê" reproduzldo cômo tnrÍoduqâo âo
preenrê Bêgúlamento. O. partlcipênres deve,
rão considêrâÍ ô 25 de Ab.i , náió no qladro
êíretro do gôrpe milna/ quê dêsriiuiu o qo
vêrho Íascktâ, mas sih .o seu sênridô na s
atô -o povo rrabarhado. de Pôrtugal êm
l!1â pêra deíruiÇâô dô apaíetho fâscktâ,
pe âs ibeÍdades e pôr uma soc edade mah

Ad- 20- Do ponro de v a íô.má, o!Jolos
Florái! 'F6poí.r8" dâo um pâÉr de d6
raquei cômo crnéíio de s€lêccão ê varoÍi2a
Ção, às fôrmas te.árias e aitií cârda c!Lr!ra
populãr Íadicônal e espontáneâ, ê àô sêu
dêsenvolvimânrô cÍiador.

CAPTTULO II
PARTICIPÀNTES

Arl,3o - Podêm concorer aosJogos Frô.aú
"RBpoía/74' quâlsq!êr indivíduos, asim
como ónjunlos ôrgânzados dê ôdivid!ôs,
in.luindo .olêcrividades rer6nvas ê cuhu.
Íak, côôpêrarivas, sÍupos, er.., rêsidentês o!
.ãô no reíitóÍio nâciôôal êde.aoonalidade

Âí. 4o - Não podêm cônco
iidadês quê comporâo os jú.k dê rêlêcÇão ê

An,5o - Cadâ côncôÍênle, indrvidual ou
mlêctivo, não poderá âpre*nrá. mâ s dê 5
{.incol ôbra! êm.ada sub modâlidãde

§ único - Nas mÕdâldâdês cujas sub moda
lidades naiô são Êreviamenre derinidás 1AB.
TES PLÁSTICAS ê FOTOGRAFIAI O MJii,
mo q oba de obÍàs eÍ .ada côncôÍênrê é
,ixado em 20 {vinie) nâ tâsê de selêccâô ê 5
(c'ncô) na lare de atibulÇâo de pÍémios.

Ad- 60 - As obrâs côncôíê
ou co eciivâs, devêáô §êr inéd ras êoÍis'nais.

CAPITULO III
MODALIDAOES E

s0&MooatrDAoEs

Ad.70 - Os JoSo3 Florâh "Rê$ona/78"
inciuem as sesuintes modaldades e sub.hô

1 POÉSlA. Sub modalidades adm( das

b) Mote obrigâtóiiô

d) Ouâdra pôpular côm moie
e) Ouâdra popurâr lvÍê

2 PÊOSÂ. s!b môdalidêd6 admnidas:
al Cônro ou Novela

i) Conro pâm criancâs
3. AâÍES PLÁSTrcAS (desenho, pintu.a,

escuiiura, bandâ desênhâdâ, 6 az, etc.l. As
sLb.modalidadês serão derinid€s eô f!nçào
dôs tipos ê qua.r dadés de obrês @rcoÍên.

4. FOTOGBAFIA (papel, dÉpolirivo, fo
tomônraqêm, êr. ). As sub.môdalidadês sêÍãô
def nidâs pêlo júr dê sê êcÇãô em Íunçâô dor
iipos e quaniidade§ de obÍâs concorrênte§.

5. MÚSlCA. Sub modâlldades âdmnidas:
ã) CanÇão ou cant sa
b) lnír!mênralpopular
c) ObÍa para banda

6 CIN€MÂ, Sub.modâ idâdês adm tidas
al cu(ô metsoem,I mmou Super I
b) cu(a metasêm, rG mm
.) média ou lôrsa mêÍagêm, 16 mm

§'lo - O 6óre obr(atóriô da lub môdali.
dadel lb)éoses!inre:

"Andamôs â vêÍ sê vêmôs
o cámi.ho a @rcoÍêí
enh€ o Abrilque fizémos
e o que eÍá poÍ razeÍ"
§ 2ó - O motê dà sub-modâlidâde I id) é o

"Há um Abri Dor tâzeÍ"

, CAPIIULO IV
FOAMA

E APRESENTAÇÃO
OOS ÍBABALHOS

an. 80 - são ,ixâdâ§ *;;à,i** -..*
minimâ§ em cada §ub.modai;aaae elou mo.

1. POESIA cadê obra deverá ser ap,êren.
rada em 6 Geis) êxêmprârês dacrirosÍaÍados

2. PÊOSA €da obÍã dêv?rá sêÍ apÍêsên-
1âdá em 6 Gê d exemp aÍes dacrilogÍâíados

3. ARÍES PLÁST|CAS o iúr de §êrec-

çâo reserva se o dnêiro dê êxcluir a!
quê cônsiderar não orereceÍem côndlÇi
vo umê ôu apresênr3ção que p.$lbilr
seu tâôspo êi a sua ôbservaçar-ô ê a §ua
rual exposicãôâó púbr ôo.

al Fôrmarós m'.imos:
forôqralia pâpel pÍero s bÉ!

lorôqraf â â coÍes:6:9 cm
- d'ap.s I vo 24^36 mm

ro,omonràqem 24\10.m

qualquêr ôbra deve ser acôi
nhadâ, ôbÍigaroriamênrê, PôÍ
ênve ope opaco íêchâdo contl
o .{arNô ôrrqi.âl (ou diapos'l
ou dranegârivo) â pô tr dô qu,
rêitâ a amplraçãô, mencloD
poÍ foÍa ô psêudónimo do cón
rêntê e o .úmero dê rêíeÍênci.
obra concôÍêntê dado quêo
Lêvâíá êm linha de cônra â qua{

de técnú e âdÍ3t'ca dÔ nê9
.a se ecÇãô e na âÍ buicão dasr

â) Limites de rêmpô dê execuçáô:
5 (c ôcô) mrnlros Para âs suts
dâlidâdes {al e 1b), câncâo ou a
qa e i.íÍumênlal pop!lâr
15 lquinze) mi.uros para a!r
modalidâdês (.) e (ê), obra I

banda e obra ivre
10 ldez) mlhutos para a sub-
lidadê {d1, obrâ coral

- la) únÇão ô! cnrsa gíaf,
mãgnér.a "móno" êm miq
5eire a.ômpãnhadã com 6 (
êxêmpra.es dactilogralados dal
iparnru.a m!s\à ÍàcL ranvàl

- (b) ,nrk!ôênrâ DoDU à. ql

cão magnár ca "mono" em mi
sêne (pa(truÍa mus callacuh,
ic) obÍa paÍa banda - pâ ,
mus cãl comprera em 6lseis) ã
plares lgravaçaiô magnét câ fao

- id) ôbra .ôral Pâ iruÍà mu
ôômplêrâ, e êtâ eveniual, á
Gekl êxemprares {s.avaÇaiô ma

.cã facuha.va).
1êl ôbra I'vre - pad iuÉ mu
cômplêrà (leÍâ êvenruâ em 6 t
exemp ares dact osraíadôsl or
vâ.âo maqnótca 'mônô'
'srêíêô" êm miniáseite



Andamos a ver se vemos
O caminho â percorrer
Entre o Abril oue fizémos
E o que está pôr fazer

a) Formârôs admn d.r

qualqueí delês ã oreto e brãnco ê/ôr

b) ouíação máxima:30 hr nb) mrnuros
paÍa a§ c! â$meragensi e sêm rimne pâ.a as
médlâs ôu longâ!mêraqêns

An.go-Cada obra ou êxempar dê obra
devêrá se, a*inadô com o psêudónimo adop
rado pêlo seu a!rôÍ, seJa ee ndrviduát ou

Ad. 10o - As obras de qua §quêr hodatida-
des dêvem ser apÍêlenradâs e/ou ênviadas por
coÍrêiô ôu rranspo ê regiíâdô paÍa:
Rêspoía/Rêviía Cultuhl
Comlsúô Orsan zâdora dos
Jôqos Flôra s "RêsDôíâ/7a'
Fua A êtandrê Neíc! ânô,55
LISBOA

At.11o A Bêslo3ta/Adinâ Culrurât ê â
Cóm$ão OÍsanzadora dôs Jogor Ftorâh
"Aapoía/7a" decllnam a sua respônsabiti
dadê em câsô dê exrrávio ôu dano de quat
q!er ôbra enÍegúê e,/ou e.viâda a concu6ô

CAPITULO V
ORGANIZAÇÃO

A(, 12o A darJ I m re de n§cÍicâó ê enrrâ-
gâ das obràs con.oÍênles é ô dia 30 de

§ único - Para as obras nãô ênúegu* pe!
soa meniê, contará como dara de ênrs.

."n" o.uau no ,a"to ã"
coréio ou no rn!to de rransDôde

Ad. !3o - A ôscriçáo dôs co
fêira por pseudón mos e à.ômpnnhada por
!m ênvê ope lêchado cônrendo a ide.ritica
cão complêra do âuiôr, 

'ndivid!âto!.otecri.6êLdónimo mên.iône.l.
do adô de rorâ do dno en!êtope

§ t - O pseudón mo de um concôíe.rê
não pôderá pô$,br naÍ qualquêÍ Íetãc,onação
com à verdadeira denridâde do mêsmo

§ 2 - As oúâs concoÍênies não Doderãô
âpÍese.râ. quaiquêr s nat e/ôu i.diücãô que
pe.mtra idenrifrcar o cônco(ên1ê.

§ 3 - No ôaso de váÍLos concorenles êsco
lheÍêm o mê.mo prêudón mô, a Comslio

OÍsãn zâdora dkr ngu o!á mênc onândo,
no envêlôpe íechâdô de identií caÇê1o e nàs
obÍas ÍBpêcrivas, o sêu .úmero dâ ôrdem de
châsada .êlanva, por êxehpo, "Anróniô
A vês 1Ô", "Anró.io Âtves 2ô", erc

Art, 140 - Os resuhâdo5 do .o.cureô em ca

â) cômuni.âdos aos côncorenres premra
dô! ê/.u menclonadôs em 1 dê Jane ro de
1979;

b) ôomun&dos aos órsãosdã comunicãção
ocia em 2 de Janenô de 1979;

c) côm!nicâdos ao púb icô em sessãô cuhu
ral de en.êÍaheniô ê de e.rrêqâ dê prémiôs,
a ef*ruar em L§boa áré 3l de Janêno de
1979

Art, tso - As obrâs prem adãs e/ôu mefcô.
.adas pelos júris seíãô expôía, e/ou âp.esen
tadas ao púb co, em rôca a d6,gnar petâ
cohÉ§ão o.san zâdôra, e evêôruathentê êx
po{as noltos pônlos dô pãis, sob â rêspon.
sabirrdadê da B6poía/aêviíâ cuhurat, âté

§úni@-As obras exposra§ rndicâÍãô ô
verdade ro nome dossêls auloí6, sâ vo pedi.
do em co.rário êxpÍe$ó no ado dâ nscrr

A - 160 - Os .óncoÍêôiês poderão êx sir â
dercluga_o dâs sLas obrâ! aré às sêgu nres
daiâs im re, pâsadas as quais s as pasâráo a
i.resrar o paúmónÉ da RêspoÍa/Aêyúta

a)obras nãô premiâdas nêm men. onadas:
d â 3l de Maícô ds 1979

b)obras pÍêmladas e/o! mêncio.adas: d a
30 de SêiembÍo.lê 1979.

Arl,17o - A Rêspostã/Feviíã Cultlrat rê-
serva se o dtreiro de pub icar, êm êd Êo co.
memôrar va dos Jogos Fiorais as obrrs pre
m'adas êlou meôc ônadas, re
pêcr/vo§ d Íê 1os pârJ os aurores.

CAPIÍULO VI
PRÉMIOS

An. 1aÔ - SêÍ-ô arr buídos I ô, 2ô e 3o pré
m os em cad, sub.módardade

5 1o - Os prém os seÍão sempÍe atibuídôs,
quârquer que seia a quálidrdê dâs ôbra§ con
@(ê.1es, ê desdeque o seu número o pêrm'

§20 Os lúris pôdêra'o aÍbu, prémós

"êx-aequo", menÇôes hoôrosas e men.ões pa

Ah. tgo- Os prémos Ê mênções hônrôsas
serão conÍituÍdôs por !m dip ômã compro
vanvo e, êveôrualmenrê, um oblecró cômê
moÍarivo individualizado

CAPITULO VII
JÚBIS

An,20o-Os lúrs sêÍãô cômpo*os, êm
6da sub modalidade, p.r

4 lquarro) vosais com ã.iivdade e/ou
expêriónc a compÍovadas no respeci vo ámbr

Lm repÍêsênrantes dâ Respoíâ/Â*isra
Cuhurâ1, o qúa pr6idirá ao júr.

§ lo Nâs môdaridêdes de ARTES PLÁS
TICAS ê FOÍOGRAFtA adlará i.ictarmê.
le um rúride selec.ãó, comp
ãc ma, e só depo s da sâ êcÇâo lufcio.arãô
júr s por sub modal,dade

An.21o-Cada lú.1 rêun rá con rodôs os
sêus membrôs, os quâis não pôdeÍão âbnàr

§ lÔ As dê.]óês dos lúrs sêÍâô iômad.s

§ 20 Pasâda a dara e horâ limnes a I xaÍ
pea Cômissàô Orsanizadôra o lúÍi reunná
qlalquer que sêra o númerô de membÍos
pÍêsênrês, a$um ndo ô Íêpíêsenrante da R6.
poíâ/aevhta curtural o votó dê qlatLdade

Arr.22ô Os concoÍenles selâô pub icã-
mente nrôrmados sobre a compos çãô dos
júr s aré 3l de Ourubrô de 1978.

4..23o Os lúns dovârão apreseôrà., na
daE em que ôs rêsLrrados sêÍâô rornados
públ cos, um re atórlô ôú acta dondê cô.s
rêm os lúndamênros dâs suàs rêspecrivãs de.

caPtÍuLo v t. . otÂEtIos oE auToÂ

Ar.24o - Os concoÍênres poderáo rêqisraÍ
as suas obras ãnres de âs â^v

Ád.25Ô Os dirê tos dê aur
p.opriedãdê dos concóÍenres, queÍ ienham

t
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JOGOS F LORAIS " R ESPOSÍA/7A"

FICHA DE ACOMPANHAMENTO OE OBRAS

-Jnr.'nànte sequem as obrâs sê9u nles:

lEvênruãrj ri$ar sê nâo inreresÉr)
DÊCLARA desejar smo nô caso de
â ouma das sLas obÍas vir J sê. pÍêmiadê e/ou mên.iônada peto

isó pârâ cô nerent6 co L EcT lvosl
Dêclara erecruar ena ns.ricãô em nome dÊ um concoÍrenre
COLECTIVO 19Íupo, âsoc'â.ão, ctubê, côm $ão, êrc.t, i.t.

e junra ao presente Bo et m a

nentes de$e co ê.1Nô ou do5

lúra lnomes ê moÍadas dos compo
seu§ .orpôs s0renres conÍit!idos

. . de 1974

Psêuoôn,mo dô AUÍOR

-
JOGOS FLORAIS "RESPOSTA/7A"

BOLEÍIM DE INSCRIÇÀO

\ .P

DECLARA quê as suas oblâs 3ãô a$inadas @m ô seguiniê

DECLARA iêÍ rômado prêno conhtrimenio dô HEcULAMENTo
dos JOGOS FLORAIS 'tespôíarr3' e cômpromere sê r Ísspetrar
as normás pór ele esabe ec dâs

'qoaqurooe
i DECLARA conco,rer âos Joqos F,ôÍaú .1espoía/7a, côm as

Môda idade sLb-modâ dade Titútô dà obra

DO REGULAÍ\IENTO
DOS JOGOS FLORAIS

- Podem concorrer quaisquer indivíduos ou coniun-
tos organizâdos de indivíduos

- As obras devem ser assinadas com pseudónimos

- A data limite de inscrição e entrega de obras é o
diâ 30 dê Novêmbro de 1978

- Os resultados serão conhecidos no dia 'l de Janei
ro de 1979

- Haverá 1o,2" e 3o prémios em câda
dade, assim como mençõês honross
para exposiÉo

- A composiÉo dos júris será tornâdô
31 de Outubro dê 1978

- Não esquecá o BOLETIM DE INSCRIÇÃO
assim como a FICHA DE ACOI\4PANHAI\4ENTO
DE OBBA§

- As obras e inscriçôes devem ser entregues ou
ênviadas Para:

R esposta I R evi sta Cu ltu ra I
Comissão Organizadora dos
Jogos F lora is " R esposta I 78"
Rua Alexândre Herculano, 55
LISBOA
tet. 68 88 40

- Os envios de obras pelo correio ou transportes
dev erão ser o b r pa t o r i a m e n I e reg i s t à d o s.

AMIGO LE ITOR
PEGUE JÁ NUMA FOLHA DE PAPEL
E NUM ENVELOPE. E DIGA.NOS:
_ OUÊ PENSA DESTA INICIATIVA?
- ouE MoDrFrcAÇÔEs ou AcREs-

CENTOS NOS PODE SUGERIR?

- OUE ERROS DEVEMOS PRE-
VENI R?

_ ESTÁ DISPOSTO A AJUDAB.NOS
NA DINAMIZAÇÂO LOCAL E RE.
GIONAL DOS JOGOS FLORAIS?
DE OUE MANEIBA?

sub-modali-
e mençôes

pública aré

Mâta o Bo erim dê lnsc.icào num enve ope rechado ique
só será abêftô depoú dê arribuidôs os prémro, € êscrevd
pôÍ lorà desp ê^verope, bêm lêlivâ, âr€nã! o pÉudó.
nihô Jlnte ese envêiôpe à. obras envâdas aô con

ru.re à F'.ha de AcomÉânhâúenrô de Obra§ às obras
que íôs env ari mas nâô a merâ de.rro do êôvérope
'l9crêro" qúê eva.á o Bolêrim dê nkrÇão



Sérgio Godinho, sobretudo -da Íunçâo polírica da
música jovem em Portugal. É a perfeita deÍinição da
"múslca de intervençâo" - nas palavras do próprio
GAC: "pondo se ao serviço das lutas do povo tra,
bâlhâdor". Mâs como se poderá servir o povo em
discoT Ouando se ocupou ao compasso do "Oh
Machado vaíte embora", quando se resistiu can-
tando o "Alertal", quando se convocou ao som do
"A Cantigâ é uma armâ" nâo se pode nêgar que o
disco tenha servido. O povo? Talvez não do modo
literâl que o GAC tenha sonhado, mas de uma
Íorma espontaneísta, explosiva, tremendamente
ericaz ao longo de quâse todo o 75.

l\4as há outros aspectos a ter êm conta. Nas coô-
diÇões obiectivâs do processo revotucionário por
tuguês é já uma vitória - e não pequena , que oj
inteÍecluais repârem no povo, O que me paÍeceu
mais importanle neste momento foi serviÍ o povo
não o desdervindo, como constantemente a cultura
burguesa tinha e lem Íeito, no plano mL,sical, pelo
menos. Outra circunstância que não pode ser es-
quecida, é a de que este lrabalho aparece como
síntese de um reportório cantado ao vivo perante o
povo nos lugares a que a luta o foi chamando. É aí
que o GAC ganha o seu "baptismo de palco" é
preciso nâo o esquecer. AÍ também, deve ter notado
como a sua mensagem soava estranhâ aos a quem se
destinava, nâo, talvez, tanto em termos políticos

como musicais, A música do grupo não seria aÍinal,
como parecera à primeira vista, tão "popula/' que
prontamente o povo a fizesse sua. Mas dar conta
disso {oi já outra vitória. E o GAC tornou a me
recê'la.

Animar a burguesia urbana, lembrá-la de um povo
em lula, pôla diariamente diante da revolução a
Íazer terá, por ironia quase poética, sido a Íunção de
A CaÍrtiga é uma aÍma que contém a fase âgit-prop
do Grúpo de Acçâo Cultural.

Pois Canté! que de modo impressionista me parece
o melhor trabalho do GAC, rebentou como uma
bomba sobre a surpreendida e deliciada Críticâ lis-
boela. O disco surgiu a todos os que se maniÍes-
taram na sessão de lançamento como um enorme
salto qualitativo na produção do grupo e da música
portuguesa em geral. Nunca, num único LP até aí §e

ouvira tâo inteligente recriaÉo do verdadeiro Íol'
clore ("Olha o sol a pôr" construído sobre o
"t4alhão"), nunca uma linha política se tinha tão
profundamente explicado em termos musicais
("Cantar da Jorna"), nunca uma canção tinha cap-
tado tão poeticamente a luta do povo contrâ a

natureza e os homens ("lr e vir"), poucas vezes a
qualidade interpretativa contribuíra tão decisi-
vâmente para concretizar uma escrita de qualidade
("Cantiga sem maneiras" e "Coro das I\4aÇadeiras").
Mas havia mais, com Pois CarÍé! o GAC rinha
respondido a questões até aí não sonhadâs, quanto
mais encaradas, pela qenerâlidade dos artistas da

iovem música portugúesa que Íeferências ao Íol
clore se devem encontrar numa música que se pre-
tenda vBÍdadeiramente popular? Oual o enqua-
dramento adequado para a mensagem actuante na
expressão artística? Como se deÍende uma linha
política em termos cúlturais? A todas estâs ques-
tões Poas CaÍÍté! dá resposta cabal, pela qualidade e
seriedade da sua criação. Mas, como toda a criaÉo é
vital, as respostas encontradas abrem-se dialec
ticamente em novas perguntas a que é urgente
responder.

Da investigaÉo musicológica que âlimenta o tra-
balho do gruêô que aproveitamento á oportuno?
lúais que mostrar ao povo a mensagem da burguesia
não será mais impoíante mostrâÍ a burguesia a
verdadeira. face do povo? Há aqui um acto de
contrição poucas vezes superado - é que se a bur,
guesia se rendeu - temporária e pârcelarmente ao
Íascismo - o povo nuncâ o Íez! A partir de agora a

cÍiacão do GAC teíá de ser uma lição. Estará o
grupo à altura do programa a que se consagra?
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FO RI\,1A POPU LAR
E LINHA POLITICA PABTIDÂB IA

.. E Vira Bom pretende responder a estas questôes,
e, sem dúvida, a algumas terá logrado Íazê-lo. Disso
constitui prova a contracapa do disco com a docu-
mentaÇão iconográÍica do insttumentário e faixas
como a "Alvorada", a "Ronda", o "Temâ da Venda
do Cepo", â "l\4oda do Bombo", o "Temã do Auto
de Floripes", ÍMas o compromisso entre a Íorrnâ
popular e a Linha política partidária encontram so-
lucões de diversâ felicidade nas restantes faixâs do
lrabalho. A utilizêção de temas de raiz popular com
letras de cunho "político" aproxima perigosamente
a criação artística dâs soluções "populistas" denun
ciadas no manifesto que acompanha Pois Cantél
Nunca en{im, se chegará ao grotesco do rancho de
"Viva o Povol" com a sua rapaziada catita, nêm ao
prirÍ.rrisrro do "Bàte Ce'to". mas rpsultàrá sêrnpre
irritante, sectário e contra-producente enfiar à
pressa uma mensagem "revolucionária" numa íorma
genuinamente popular. ,4as não é o pior. lnspirados
sabe-se lá por que musa, os letristas do GAC es-
palhâm se numa visão dicotomizada do real. Por um
lado o povo que "dmd a têrrâ", que ten por única
recompensa "os calos", e está pronto a tudo resol-
ver com "a unidade". "De suor" e "raíva", "sol a

sol" vão erguendo a "muralha da vingança" en-
quanto os "senhores ricos e importantes" tudo es-
banjam em "bânquetes" e nos "casinoí', Era admi
rável que Íosse tão simples! E corr certeza iá teria
acabado.

Para condimentar a agressividâde da mensagem
recorre se ainda à eslética soviética de 30 e 40, dê

algum ProkoÍiev e muito Chostakovitch Onde che
garâo as Íorças assim reunidâs? A marcha da Uni'
dade Popular que há de vir um dia? Se um dia {osse
já...

Literariamente inferiorizadas, faixas como a Muri
nheira, que repete o Íeito de "OIha o sol a pôr",'
perdem se num trabalho que, de notável, tem so

bretudo o modo como investe contra o conceito de

canÇão e, pela primeira vez, se atreve a celebrar a

referência folclórica autêntica como a forma supre_

mamente revolucioáária de comunicaÇão musical.

lnrerpÍelar bem a boa música popular é exigência de

maturidade cultural e política de que o GAC Íoi
dando provas. Recriar o Íolclore assimilando e

transÍormãndo as suas Íormas é prova de talento e

excelência anística. Finaímente, o nível interpre_
tdtivo do grupo denota Jmd quàlidade roÍd no rnelo

musical português - as vozes do GAC, com parti
culêr relevo para o naipe Íeminino, são um do
cumento vivo da importância do canto coral na

cional. Oue sentido têm, a quem servem então, as

aná1isês partidárias e cientificamente incorrectas da
"Cantigâ Raiana"? O povo não denota essa cons
ciência psicológica que separa a vída do trabalho e

muito menos a consc;ência política que daí, nesses

termos, resulta, O mesmo se pode dizer de "numa
mão a enxada,.," ou de "Sol a sol" e "Senhores
ricos e importántes". Oual é o su,eito dâquelas
oraçõês? ("Temos amot...", "O meu suor...", "fa
zemos a nossa união,,.") Ouem íala e a quem fêla?
É o próprio GAC. suspeito, que Ía|", pdÍd si oroprio
e para o partido "que apoia". Será isto correcto?

Ronda da Alegria leva mais adiante â contradição
entre a forma populâr e o fundo pequeno-burguês,
afunda a cisâo idêalista e acrítica entre os "dois
mundos deste mundo", denuncia a inoportunidade
política e o simples desconhecirnento da história
pátria revelados. em "O D. Sebaslíão lndeseiável".
N4a5. p,or que'tudo, e aqui não fâco 'ndis ouê
maniÍestar o meu sentir, âlinge com o recitativo
declamâdo de "Não há mal que não acabe" e o
acompanhamento sociai-realista para o texto das
"Sementes" um mau gosto que sô me recordou a

épicê reaccionárla do Salazar Cereieirismo- A gros
seira resolução de todas âs contradições e insuÍi
ciências pela clara assuncâo de uma linha política
sectária é de tal modo lesiva da qualidade artística

a
!
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do trabalho que o limita à distribuição nos circuitos
do pârtido. E, uma vez mais, umâ opÇão que critico
e repudio. De novo, Rondâ da Alegria, apresentavá
apenas a noçâo de unidâde temática que resultava
da relacâo com o espectáculo apresentado na
COIVIUNA e na VOZ DO OPERÃB lO. Formalmente
é importante, mas o baÍanco aníst;co é muito ne
gativo. Tâl sucede porque, não se tendo atingido
uma qualidade musical à altura da anterior pro-
dução, o nível interpretativo, largamente satisfa-
tório, não é bastante para saldar a ofensa do esquer-
disrno e àcrit;c:smo que cimenta toda d concepcão
do trabalho.

Em resumo, que há a dizer da evoluÉo eslélica do
grupo e da§ questôes que se lhe deparam? Em Pois
Cantél o GAC ensaiou â fórmula da síntese enlre a

criaÇão individuâl e a raiz populâr com um enorme
sucesso ao lado de peças de inspiração folclóríca
surgem temas integráveis no melhor "reportório de
intervenção", traduzindo um sentimento e uma
visão pessoal do mundo e da vida {"Cantiga do
Trabalho") e leituras políticas da realidáde por-
tuguesa inseridas no processo que então se vivia. .. E
Vira Bom traz já a cisâo entre essas duas fontes de
inspiração-o ÍolcloÍê e a expressão pessoal, em
detÍimento da úlrima A crescente re< uperacào po.
lítica da direita, limitando a insercão nas lutas do
povo e partidarizando o trabalho do grupo con
sequência, âliás, da sua própria opcão e radica'
lização - esquematiza âs análises veiculadas, encer
randoas numa dimensão partidária, em conÍlito
com a espontaneidade da criacão individual e ar-
tística. É a contrâdiçâo entre a ÍunÇão agitadora
dentro da ÍÍenre política que a UDP representa e a

expressão da criatividade do grupo que, em . E Vira
Bom, já quase se conÍina à qualidade interpretativa,
e, em Ronda da Alegria, se âgudiza, potenciada pela

inÍelicidade das faixas declamadas e os excessos das
leituras políticas. A conciusão aponta claramente o
impasse a ultrapassar: enquanto o GAC não en,
contrar respostas eficazes para as questõe§ atrás
dp.esenladas, enquanto não notar o pequenb
panido que vãi tiraldo dá crise política e eco
nómica com a sua radicalização inoportuna e inútil
no momento actual do processo, arrisca-se a com-
prometer quatro anos de AcÇão Cultural, Íurtando a

energia de que é capaz âo trabalho de Frente que é
urgente fazer avançar,

11) A ém de 4 singlês quê acêntuam ô eíilo do primeiro LP ê q!ê
nunca Íôram píoduzldos êm gÍande formatô. Rlsorôsamênrê, esre é
do nicio dê 76, mâs cônrém músio publi.ad. em singl€ a partn de

rcSÉ/oÉtb
Nêsiê.úmeÍo da ffevía, o iema da cultu.a popuár está pÍ6êniê,
em particulaÍ, nôs lérlos dê Máíio Oionisio, GAC e TrindadeSanro§.
EÍe últ mo râbâlhô suscitâ ô dêbâre dê questões impo(a^1es, pêro
quê diz, pelo que "entediz"... e pelo que não di2 no iêxtô. RESPOS.
TA Levanra dúvidas, aprêsenta pÉras, expõê opiõião.
As úadiÇõês e a cukuÍa pôpúlar êm sêrá|, ÍeÍ!êciem, de um modo
mais ôu mênôs diÍêctô, as condiÇões de vida marerial e as lnfluências
ideolósios que s.fÍem os povos ao longo dô§ 1êmpô§
Por ouúo lado, o a.êsô dGaÍtisras á cuhuÍa permite thes bênêÍiciaÍ
do prôsrêsso nos mais divetsos câmpos: no aspecto 1écni.ô iôs

iécnicas dê execucãô), nâs Íormas de exprê$ãô ê,
em pârticular, nos avanÇos políticôs e ideôósicos do se! rempô.
Aqulsê lêvanram as píimelíâs dúvidás.

1a OUESTÃO- Como dewm os a4úlâs pôpular6 articular a divul
qÉção dâ. íormas tadiciônair cóm as novas fôrmas dê expr6rão, ar
novar tácnic& inrrum.nt.is ê or novos .ontêúdos êmârÉmê da vida
polltica ê scialT Comô €viiar o aproveilamêíto €íático lr€irógra-
dôl do "v€ídadeiro" tolclor€ ou dá '.utêntiÉ" mú!i@ populã.
referido. por Trindádê Santôs? cono refiia. a t.adiÉo, hojê m
diá? Ouê q'réi,os ddoplàr pard àpr*'áÍ êsàs novâs lorB.s que vào
§urgindo - sêm nor limitarmos a crâsiricaçóes €.quemóties do ripo
populâr/pêqu..o-bursuês?
os artista§ popllôrê§ ém à.ê§so êsâô poÍtadorês iôL pÍocuram sê ro)
das conqukras rdêolosi€s do movrmento popu àÍ, âi.dá quando
sejam oriundas de extaclos dê classê bursúêsa (a srande parie). o
conieúdo dâ sua aÍte deve rêfmiÍ êsâs conquhlâs. Mas dê quê

2a oUEsTÃO- O,âl dê,ê *r a pôsiÉo .,ôs artistar face à§ rorças
polílies, r.pr6ênbnrê. dos inrérgÉs dâs váriâ. clasi, idô é, íôcê
aG Pa.tidos, os quâis intêÍprdân ê utilizam diíêrêntemêniê êss
conqukrasl Ouaü G limil€s parâ á "i.dependô.ciâ" polÍricoradi-

Aô a(Éra pop!lâr q!€ sêapoia na culrura radic ofal.que â procurã
íe.Íiaí côm nôvas Jormas e contêúdos côlôcâ+e a questão de saber se
a sua afie.êr!ê ôu não o avanço noprâzêítúd co, na aprêcraçãô da
bêleza, no sâber ê na cônsciên.ia colecriva do povô. E ntêrê$a he
sâbeÍ qlais os de@sháriôs privilêqrados da sua ãrtê se os sêciôÍês
burglesê. dêcadenres e renritos ou §ê â larsa masa dos sectores
populares - qúê traníormam â H stôria. Dâi qLê se cotoque a quei
1ão da linquasem, da lorma e do conteúdo, â q!em sé dirioe, como se
êxpÍime, qlal a mênsaqêmi
3a OUESIAO - Ou€ ,ôrhâs dê!.râo os anisr* utilizar dê modo a

oopulârá ê comunicar êfscrivametrtê com o
pdo, ê, âo h6mô têmpo, conÍabuk pãra o $u avanço {no prazer,
noeb.r. ná.onsiên.ia)?
No *! lêto, rúário Dionisiô lêvá.iâ a quêÍaio .lo "eníeixamêntô,
dê diveBas fôrmas de êxpr6são cllturâl colôcandô a querão da
châmada cuhurô de elke ê .uhuÍa pôpu aÍ aliás, rerômândô um
rema olerido a Bênto Ca.aÇa.
E bem sâbldo que a música qLê ô nôsô pôvo canra hoje não eíã
despida da iníluéncia ideolóqica burguesa baÍâ ouv r âs músicas
com que, nas aldêras dé T.ás os Monres, danÇam e se divedêm ás
p€rsôas. O anista da .idade quando sê derem ôú se apôra na música
Íadi.ionâl ê na§íoÍrus musiÉÉ elemenlares dos camDonesês ênará
inêxoravelmenre êmêtido à condiôâô dê ad lra da blrgues a? Po
derá um ãdirtá dêsie ripo libetarse do "pecado orginâl'dê ô a$eê
servn eíecrlvâmeniê os ntêrê*ês dô prôsÍêssô e da revolucão? Daí

4a oUESrÂo - Podê um ânkta (d€ oÍiq€ô btrrouesâ) idêntiricâFsê
popular e rÍân.miin er*r,!âmenle umâ cuhurâ

novâ, qu€ válhá a p€na? Oual o papet dâ arte dê prôpaganda? E da
ane dê agitaçãoz Ou€ critérios adopiar para d€tint, em cada
ír!aç.o concr€lá, rigor, uhâ €xpr$sãô anírticâ
cômo radicâ|, esqu€.didâ, r€íoÍmiía, êtirkra oü poputista? Ou pôsto
do outra manêna, que critéÍios usar par.cta*ificârâ ad€ como s@iat
€ cuhuralme.lê válida?



DA BURGUESIA
OU
COMO ELES ADERIRAM (II)

A REVOLUC, AO
E A DESALIENACAO

A BÉSTITUIÇÃO DO SEU A SEU DONO

Na madrugada do 26 de Abril - O senhor Melo de

Jorge descendo à realidade, aindd que meio enso

nado e de peínas pisadas como se dnddsse â plsar

uvas, dirigiu_se ao aeroporto da Portela la imensa'

mente feliz cumprimentando quantas pessoas en-

contrava- A todos dizia que ia à Suíça buscar o

.linheiro oue sdcava âo povo e lá depositaÍa como

i.rr-a de contesra, o fascismo A consciência não

lhe deixava perder Lempo. Oueria ser o primeiro a

tomar o aviào. Acontece é que toda a burguesia

tinha tomddo a mesma resolucão Por isso eràm

Àais oue a praga ordeiramente íormando a famosa

bicha de restituiÇão nacional. Um mârginal que na

"tturu 
p"..ou, ainda desconhecedor do 25 de AbÍil'

i""ã*i iaua"nt" pergunLou: _ "Desculpem! Não

estão por acaso à espera do Ben{ica? " FcliTmente

eii" i,i"io"nte não teve consequências graves E eis

oue o senhor BÍito de Jorge elevdndo se aos pln_

cdros da lua lanÇou um vibrdnte improviso exor_

tândo à missão patriótica de devolver ao povo o que

ao povo peÍtencia. Por isso era com os olhos mare_

iraá. o"'taqri.u. que pedia a roda està recupeÍada
'úrrque.i" i excelso favor de lhe deixârem tirar o

oriÃàro uirr,",". ouàndo lhe explicâÍam que iá dois

iint'r. Uatiao a asa, pÍecisamente os nossos dois

ex-qovernantes, chorou desalmado, qual criança a

oue-m escondessem d chucha, e meio desesperado

caíu nos bracos da IVIàd'e Ve'd Lagoa {esta foto'
draÍià faz oaíe do aÍsendl de Llm distinLo coleccio_nador 

de fotograiias pornográÍicds). l\,44s infeliT

mentê haveria um incidente mais grave. O senhor

Santo Espírito, desesperado por embarcar, acoto_

velou o senhor Santo sem Espírilo alegando a neces_

sidade de passar pois a conta que tinha à devolver

era d maior de todas. logo às suas lacrrmosàs es

ôosâs se enoalfinhâram, màos no cabelo vestidos

rasoados, co'mbinações ao léu Providencialmente
pasiava por ali um grupo de trabalhadores que acon'

selhou calma pois quem e§peroÚ tantos anos por

aquilo que lhe pertence Lambém espera mais oilo
.lias: oue tivessem tino pois eram absolutamente

secundárias essas pequenàs contÍadiÇões no seio da

burouesia. No fu.do o que importdva é que todos
que;iam restitui/ o dinheiro roubddo ao povo De

1p516 3 ç611-isola amarela podià encontrar se por

sorteio. Vai daí um dos trabalhadoÍes puxou duma

moeda mandou a ao âr e inexplicavelmente Íicou de

oino. toulmenle desvalorizada Pobre criançd que

não percebeu os valores em jogo Foi outra sombra

neqrã que pairou nos espíritos disponíveis pàrâ o

avanço das forças democráticâs.

O TRABALHO

Reqressados do Brasil e Suíça de consciência total
mente lavada e, aPós em cerimônia

2A
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pública terem depositado o "carcanhol" "honesla
mente" abotoado durante a longa noite íascista, eis
que os Srs. Melos e Brilos de Jorge iniciam d se_

gunda fase da desalienação. Assim, manhã cedo, ao

cantar do galo, apresentam-se na LISNAVE,
SETENAVE e outros centros de recuperação. Aí,
pacientemente os operários dos ditos centros lhes

ensinaram a vestir os Íatos de macaco e o AE IOU do
trabalho: uns iniciaramse em soldadura, outros a

âpertar roscas de 3/8 e leques salariais (que remé_

dio), outros a serrar e os mais alienados a varrer'
Curiosamenle ninguém pegou nas suas antigas ope_

rações: gerir, empreender, mamar à custa do es_

cíavo. Todos deseiavam trabalho manual. Era a re_

núncia total ao padrão de vida antigo.Só os quê nâo

acompanharam estes factos, os cegos varridos, pude_

ram estranhar que um alto magistrado da Nação
(deles) afirmasse que ignorâva onde âinda havia ca

pitalistas neste país. E{ectivamente andavam todos
de fato de macaco a dar o corpo ao manifesto. Um
ou outro mais entusiasmado acabou com os ossos

no Caramulo por modos de um ataque de Íraqueza.
Um dó de alma. Foi pena (não há bela sem senão)

nesta allura o proletaÍiado não ter aderido à tarefa
de reconstÍução do pdis possivelmente po. não acre

"...uns iniciaram se êín soldadura, outros a aperlar ,!,,". de
3/8 e leques salêriais... e os mâis alae.ados a vaíer".

ditar na gordura da galinha. Erâ vê los (segundo a

burguesia trâbalhadoral trocândo a ganga pela gra'

vdtâ do plenário. aderindo a todàs as greves, aproye;_

tando todos os pretextos parâ não mexer a ponta

d'el corno. E aos poucos valse cavando novâmente

o {osso da injustiça social; enquanto a burguesia

derretia as bânhas trabalhando no duro, o prole'

tariádo arrastava a indolência em maniÍestações por

dá cá aquela palha. E a burguesia Joi desanimando
nâturalmente lamenÍando-se por nada ter mudado.
Amuados e desiludidos reuniíam_se em plenário no

Campo Pequeno e ao som de uma marcha rematada
por um passo de muleta formam silenciosamente
uma maioÍia insatisÍeita. E ali mesmo largam a pri'
meira bufâ. Logo em seguida o homem do monó'
culo, por sinal Presidente da República, ao tempo
destacado vanguardista de construção civil e bombas

de napalme, arreia a giga declarando andar farto de

amouchar todo o dia agarrado a umâ betoneira
enquanto o proletaíiado não bulia chispa. O prole_

tariado responde que a revolução não é brincadeira
para uma semana que era lógico Íazerem-se plená_

rios pois haviâ assunlos parâ resolver' A burguesia

êstafada respondia que era preci§o trabalhar mais.

Havia que suprir as necessidades in loco havia que

arregaÇar mais as mangas sob pena de a revoluÇão ir
por água abaixo (e daí qua as cheias nos parecem de

mau sinal) havia que arrânjar apoio social. Ora, a

resposta a este apelo, foram mais plenários, mani_

ÍestdÇões e outrds Iutilidades. E poí isso que a

burguesia, emboÍa satisfeita por âs manifestações
serem sinónimo de alegrid, a alegria dê se viveÍ em

comunidade, arrelia se com o despÍezo que os tra_

balhâdores dão âo trabalho. É por i§so que o 25 de

Novembro surge como resposta dos burgueses_

operários à calanzice dos re§tantes lrabalhadores
{Esta tese é históricamente defendida por todos o§

saneados depois do 25 de Abril e tem grande acei'
tação por todos quantos lhes lazem o iogo). Vai daí
a burguesia arrumà as feÍramentds espuma raiva nas

mãos e procede à eíectiva "reremodelaçâo do país"

lhi hi hi hi hi)...

utMA RECONSTRUÇAO MAlS

E a burguesia arreganha o dente lançândo o sermão
"Agora sim, é que vamos trabalhar todos mais";
pondo se à Írente do exemplo de trabalho e dedi
cação, aboliram definitivamente os gastos supér-
fluos; passâram a beber água e a fumâr raspas de

milho; encostaram os carÍos para limilar as impor_

lações; andavam descalços para poupâr solas; inicia-
ram uma valente campanha denunciando os inter-
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"...que goÍava de apanhar sl icose.omô prola de que nãô
qúeria §er mais q!e os oulrosi'.

nrediários parasítâs e toda a corja de especuladores.
Foi o saneâmento rotal dâ administraÇão pública.
Felizmente os frutos viram se,

CONCLUSÃO

Hoje estâmos em Abril de 1978. Três dnos dpo: a
grande recuperacão do 25 de Novembro eu, lsauro,
burguês, alinhavo estas linhas. Sinto-me cansado
mas orgulhoso do novo país que temos, Finalmente
todos trabalhâmos. Os operários custaram-se a desa-
bituar se da sorna mas através do diálogo venceu a
Íorça dê nossa razão. Hoje trabalhâm quêse tanto
como nós. O Champalimaud Toninho mandou-me
J'na 'orogídÍiê de AljuslÍel do lado dos mirêiros
durante uma sardinhada. Até ganhou outra côr.
Dlsse me que gostavê de apanhar silicose como
provê de que não queria ser mais que os outros, Os
avancos que o Iôninho deu. Falando um pouco do
o d10 econón:co Íeli,,merte a fome já há muito que
desapareceu; não há desempregados e todos os
c:isês sentem proÍunda inveia de nós. Evidente
-e-re ouê o bL,rguê:ia socidl.democ.aTê êuropeia e

as tubêróes arnericanos ganharam-nos um ódío de
-.'_:e' N;o compreendem como a bu,quêsid se dJ
:: :-ê!, loriglnâl) não compreendem que historica-
-€-:e estão derrotados; não compreendem que a
'a,a -úc é â pálavra de ordêrr em todo o mundo;

não compreendeín que as potÉ!!las imperialisras
não param de sugar os povos enqLr.jnto houver quem
hes dê cobertura. Grêndes bestas. O N,4elito de Jorge
mandou-me ontem um teiegaama anunciando a

eletriflcação da última aldeia (que alndê nâo tinha)
nos conÍins das Beiras. Hoje Íellzmente toda a gente
tem casa própria, Há apenas a guns a quern o go
verno tem de forÇar a políca a desalojá los dâs
antigas moradias, a caírem de veihês, numa ancestTal
teimosiâ de não quererem largâr o seu bocadinho
mesmo a troco de uma vivenda cedlda pelo governo.
Alguns apontam que estes factos estão relacionâdos
com a saudade. No campo da saúde está tLrdo nor-
malizado. Ainda ontem me escreveu o João inÍor
Ínando.me que os médicos dos hospitais clvis andam
ioqando o berlinde nos alpendres por escassez de
clientes, vencidas que foram as necessidades básicas.
Ouando aparece um doente é'uma guerra com todos
. quPrê en "tÂld; lo. Peld5 -,qu: d, (o )e rée-n
voluntários parã trabalhar. Até chateia. Ahl, es
quecia-me que todo este milaqre económlco foi con-
segu ido por dois ou três pacotes de grandes medidas,
a saber: metro, centírnetro e decilitro. A partir dai
Íoi um ver se te avias, Prosperar até rebentar (âté
calhô em verso), No entânto mentiria se não dissesse
que me sinto um pouco infeliz. Aindâ ontem, o
mesmo me dizia o Jâime dos comandos, à írênte de
uma brigada de lirnpeza dâs éguas do Tejo. Aíinal,
agorã que está tudo Íeito, agora que todos somos
patrões de tudo, agora que nada mais há a Íazer,
salvo uma ou outra questiúncula Ídeológica de "lana
caprina", sentimo-nos novamente frustrados, Da im-
perfe;ção completa passámos à períeicão total, da
misériê extrema não temos onde meter os ali-
mentos, da escória dos países à ponta de lanÇa do
progresso e justÍça social. É por isso que eu, lsáuro,
dedilho umas linhas para as páginas de conselhos do
"Capricho" pedindo sugestões para este grave pro
blema de psicose por inadaptaÇão a uma sociedade
perfeitâ. Hoje posso dizer que fiquei desalienado
rnâs não chêio. Antes: sinto-me intensamente vaqo,
Daqui também lanÇo um apelo a quem puder dar
um conselho â um povo aos saltos dê extremo a

extremo, angustiando'se pelo meio. De contrário e
salvo arrependirnento de última hora ver me ei obri
gado a utilizar'o revólver que meus olhos fixam,
Bem me custa mas não vejo outra saída honrosa que
o auto suicídio.

Para vocês com um abraço das minhas memór;as
narrativas em nome impessoal, Os vossos comen-
tários podem Íazê los entre parênteses.

ISAURO O BU BGUÉS
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TIMOR LESTE
CONTAR COM
AS
PROPRIAS FORCAS

Comemorámos no passado dia 20 de l\4aio, o quarto
aniversário da fundação dâ ASDT/FRETILIN. O
Povo de Timor-Lestê, o Povo Maubere a partir da'
quela datê vem escrevendo páginas brilhantes na sua
história- Corn efeito, jamais, num espaço de tempo

relativamente curto, logrou tantos êxitos na sua
caminhada histórica.

O 20 de [,4aio consagrado pelo Comité Central da
F B ETILIN como o Dia da Revolucão do Povo Í!4au-
bere é, de facto, um marco histórico de grande
importância.

O 20 de lvlâio veío pôr Íim a um período longo, a

uma noite secular que se caracterizou por cons
tantes incertezas e derrotas sofridas pelos timores, O
20 de [,4aio marcou o início de uma nova Íase - a

dá mârcha vitoriosa no sentido da libertacão. Ele
ve o ddr um novo alento à almd r]aubere qlre opr:
midà e sJlocadd. " pdrtir ddquele dia, viu ra:dr Jma
nova esperanca.

Iúas, se a partir de então o Povo lvlaubere pode
organizarse em torno da sua organização de ván-
guarda - o..Comité Central da FRETILIN - jamais
o Comite CentÍdl da FBETILIN fomenrou ou c.iou
ilusões junto do Povo sobre a dureza da luta que
conduziria à vitória Íinal. Sempre fiei à nobre causâ
da libertação e da defesa intransiqente dos verda-

o 
MembÍo dô Cômité Cântalda Frêtllin



deiros anseios ê aspirações do Povo timor, o Comité

Central da FRETILIN, ao longo destes quatro anos

tem conduzido sábia e heroicamente um processo

de luta que tem íeito fracassar todas as tentativas de

dominaÇão colonial e neo'colonial.

Não vamos aqui historiar estes quatro anos de luta

Vamos procurar aqui falar um pouco da §ituação
pres€nte e das perspe€tivas para o Íuturo'

Aoesar de invadida militarmenle pelo exército Ías

ci;ta da lndonésia de SuhaÍto, em 7 de DezembÍo
.le 1975 - mais de 40.OOO soldados equipados com

material dê guerra soÍisticado, barcos de guerra,

iactos bombardeirosOV-BRONCO 10, helicópteros,

ãrtilharia pesada, napalm e bombas biolÓgicas cÍi
minosamente cedido pêlas potências imperialistas a

tÍoco de inúmeras riquezas do povo indonésio;
aoesar de soírer um bloqueio aéreo e marítimo que

ii aura trá tràs anos, mais de 85 por cento do

ierritôrio da República Democrática de Timor
Leste, Estado soberano, livre e independente fun-

dado em 28 de Novembro de 1975, continua sob o

controloda F RETILIN

A Emissora Nacional dâ RDTL-Rádio Iaube-
re - conlinua a emitir três veze§ por semana das

áreas libertada§ e as suâs notícias chegam ao mundo

exterior. Cada nova emissão reaÍirma a ínquebran_

tável determinação do Povo lVlaubere em prosseguir

numa luta popula, prolonqada baseada no princípio

de contar com as PróPrias Íorças.

Ém '14 de l\4aio de 1978, o camarada Alarico Fer

nândes, Ministro da lnÍormação e Segurançâ Nacio

nal da RDTL e secretário do Departamento de ln_

ÍoÍmacão e SequÍdnca Nacional do Comité Cenlral
dà FBETILIN díirmou airavés da Râdio À,4âubere:

'O lNll\4lco ESTÁ DERRoTADO". Seguidamente

aÍirmou: "NEGOCIAÇÕES NUNCAI BEÍIRADA
TOTAL, INCONDICIONAL E I|llEDIATA D-E

TODAS AS FORÇAS AGRESSORAS DA REPU-

BLICA DEMOCBÁTICA DE TII\4OR LESTE".

A firmeza desta posição ,ace a âlegada§ notícias

sobre o deseio da FRETILIN em nêgociaí uma

solucão de comDÍomisso poslas a ciÍcular ultima'
menie oor círculos imperialistas, é mais uma gâ_

rantia de que o Comité Cenlral da FRETILIN
iâmais trairá a sua linhâ revolucronária clariÍicada e
'consolidada após a derrola da linha contía'revolLr

cionária e capitulacionista, feroz adversária da

guerra popular pÍolongada e do princípio de contar
ãom as orôorias ÍorÇas, liderada por Xavier do

Amarat- ex-iresidente do CC da FRETILIN e da

BDTL. Já no passado, em Junho/Julho de 1975' o
Comité Central da FRÉTlLlN recusou negociar o

direito à independência do Povo de Timor_Leste na

chamada cimeira de Macau, onde estiveram pre

sentes os representantes do governo português, da

UDT e APODETI.

Hoie. o NAO às neqociações oíe'ecidas pelos ge_

nerais indonésios que já sentem a sua derrota, é mais

uma pÍova irreÍutável de que a vitória do Povo

Timor é de facto e apenas uma queslão de tempo'

"NEGOCIACÔES NUNCA" é mais uma garãnrid de

que o Comiié Central da FRETILIN condul seq-u

Íãmente o Povo Maubere no caminho da construcao

de uma sociedade livre de todas as formas de

opressâo e exploração do homem pelo homem'

n
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O FISICO
NA SOCIEDADE,
CIENTISTA
OU
FEITICEIRO?-
José Tito ívlendo.Ça o

auiS. Rodrigues oo

Partindo da questão: paraque seÍve e a quem serve â
Ciência, efectuamos neíe trabalho uma diqÍessâo
pelo nosso passado e pelas sociedades ditas pÍimi-
tivas, procuraÍrdo colheÍ novos elementos para a
@mpreensão do fenómeno cientíÍico e da sua inser-
Éo na sociedade. TomâÍldo como exemplo o parale-
lísmo eíabelecido por Levi-Strauss entÍe o shaman
e o p§icanálista, procurámos explicar certas aná-
logias (mas dê sentido diversol entre o ÍeiticeiÍo e o
Íísico. Eíâ comparação, porventura heterodoxa, é
no entanto iuíiÍicada pelas semelhanças que se
apreseÍÍtam êntÍe o feiticeiro e o físico ao nívêl das
suas funções, dos seus "Íantasmas" e dâ sua inseÍÉo
FroÍissional, assim como da imagem social que a
ambos está associada.

O presente trabalho constitui uma parábola em
lorno da questão: Para que serve a ciência? Para
quem e porquê? Nesta que§Ião, que vem sendo
Íormulada com insistência crescenle, transparecem
simultaneamênte dois tipos de problemas: um uni-
versal, o da Íinalidade; outío individual, o da realiza-
ção pro{issional. Com eÍeito, impuisionâda pela
ll guerra mundial e tomando Íormas mais nítidas a
partir da década de 60, deu-se uma proletarização
do trâbalho cientííico com a consequente taylori,

o Proresor AuxiliâÍ do Innilutô SuperioÍ Técni@; Dôctêur
àlsc€n.ês pêra Univereidede de PaÍis lOGayl.on*i.,"n," ao Cr.o Srp".ior de Psi@losiâ da UnivêGidâd€dê
Lisboa. Licên.iâdô em Sôciô,osia pêla Universidade Liw€ de

zação das tareÍas no interior dos grandes labora
tórios. As condiÇões de sucesso profissional passa-

ram assim a depender Íortemente das tarefas desti
nadas a cada um no processo de parcelização do
trabalho cientíÍico, com preiuízo para as aptidões
prolissionais, Assiste-se então a uma crise que
reveste a forma de uma crisê de Íinâlidade, ma§ que
é ao mesmo tempo uma crise de conÍiança entre os

mais jovens candidâtos à investigâção.

Na enálise desta questão surgem três tipos de atitu
des(1). Primeiro, a atitude tecnocrática segundo a

qual a ciência seriâ "necessária para desenvolver a

produção e activar os sectore§ de ponta da econo_
mia", contribuindo assim para a expansão econó
micá da mciedade. É a atitude utilitiiria: a ciéncia
como objecto de uso e como mercadoria. Segundo,
a atitude da esquerda tradicional, segundo a qual "a
ciência é necessária para desenvolver as forças pro
dutivas", dominàr a natureza e pór esta ao seíviço
do homem. É a atitude progressista, ôdoptada em
particular pelos paises socialistas nos quais em
princípio, "uma boa planiÍicaÇão permitirá obter o
desenvolvimento harmonioso e coordenado dos
conhecimenlos e do nível de vida". Em terceiro
lugar temos a dos desiludídos pelo triunfalismo das
atitudes anteriores e que adoptam uma posição de
recusa perante a ciência e cultivam a mística do
regresso ao passado. É a versão contemporánea da
"Cidade e as Serras" do Eça ou da "Radiosa Auro
râ" .,o Jack London- A ciênciâ é a encarnacão do
mal e a cidade é o antro da ciência.

Estas três respostas resumem bem a posição explí
cira das pessoas perante a ciência, do leigo como do
iniciado, mas a nosso ver elas escondem a estrutura
do pensamento social acerca da ciência, como pro
curáremos mostrar mais adiânte. Elas não são verda-
deiras respostas, mas antes maneiÍas diÍerentes de
esq uivar "a resposta".

As interrogações em torno dâ Ciência, do seu objec-
tivo e da sua finalidade, são ainda acrescidas em
Ponugal dos problemas inerentes âo subdesenvol-
vimento. É,nas reqiôes subdesenvolvidas do globo
que se mani{estam as contradições principais dâ
histórie contemporánea. Ora, segundo l!4áurice

EÍ€ rexto d*1inava.€ à sessio "Fíri@ E tndúÍiâ e ná Sociêdadê,,
da lConíãénc,a Nacional de Firicâ ê quê de€oíeu êm Lisboa om
F€veÍeno de 7a. Eb íoi, no €nta.to, úm dôs Ía.o§ rextos â s€r
rftuedo pelos ôrqânizadoÍes, sob o prêrexro de nâô sêcôadunaÍ com
â índôiê da Conrerêôcia. Íá.iâm ôs ôrsanizadorB recêio d€ serem
tomdqs poi íeniceno!?
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Bazin, "os cientistas perpetuam hoie a opressão do

terceiro mundo, espalhândo pelo globo promessas

.!os naràísos técnicos fuTuros e dourdndo com as

;;;ilh;;1, 
"i;."i" " 

ordem socidl cdpitalista" '2r'
ôã ouà Ã"n"1,", com que soluçóes concretâs pode

rcmos nós- nos nossos ldboratórios incipientes, nds

nossas raouiiicas universidades, escapaí d estd pesa

rla acrrsac-ào? lndo mdis lonqe, será d nossê ciencrà'

àouela oue os oaíses desenvolvidos nos ensinaÍdm a

proauzii (ou ieproduzir) â ciéncia necessariâ o'r

teremos que inventar uma outía clenclaí

A ouestão da Íinalidade junta se âgord pesadamente'

ooru o lgrcciro mundo, d quesLão dâ necessidade'

Àssim. diz aind" Bâzin, citando Physics Today, os

ànsina'rtes enviados em missão à india e ao

Pao,istão comecam "por ticár estarrecidos pela

oobrera que enconrra-n; depo's pela Ídlta de liqacão

êntre o que eres ía7em e ens'ndm com a

miséria quê os rodêia; e por Íim, pelo incrÍvel
gÍau de elitismo e de culto de personalidade

de oue sâo dlvo poÍ pdíe do seus dlunos e

coleq;s, assim como o desdém absolLlto que ê)ses

csrLláanles p'ivileqiàdos tém pelas necessidades do

(êu oovo"')'. A àiencia estrangeira edesenvolvidd

erportada prr" o te'celro mundo, ?o qLrdl "mdlqÍé_

noLs' pPliencemos, n;o rei; enüo oLtlo fim sen;o

o.le odrantir "a nossa inulilidade no nosso proprlo
.ais'i E se esra ciénLia nos é inútil, sobre que

frincípios basear umd nova e úril ciénciâ? "A
cienc;a", aponLa Bazin, "deveria se''Íei1a para o

povo, quer dizer, servir ao bem estar de todos" E

acrescenta, "os Íísicos não deveriam sentir_se amea

cddos oor estd ideia, mas pelo conirário dceitàr este

desaÍ:o de responder às necessidàdes de todos os

seÍes humanos;' (2). Para além da sua inegável gene-

rosidâde, esta posição contém uma certa dose de

messianismo que incita à reserva. O enâllecimênlo
ílo ôaoel do cientista na transformaÇão do mundo o
s111i5rn6 ct6 565qr, conduzir nos_ão eles à nova, à úiil
ciência? E não será também uma Íorma de imperia

lismo, embora mais subtil, a de propor uma outra

ciência pare os povos dominados? Enquanto os

cientistâs dos países desenvolvidos lulam por perma'

necer livres dos qrandes interesses económicos
deÍendendo para a ciência uma perspectiva não utili
tarista da sua aatividade, devem os cieniistas dos

países subdêsenvolvidos submeter se a esse mesmo

critério de utilidade? Ou serão as castas governante§

destes últimos paísea mais legítimas do que as dos

primeiros para definir critérios de utilidade social e

para as impoÍ?

Não queremos aqui responder a e§tas múltiplas
questões, nem o saberíamos Íazer' Vamos antes
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eÍecluar um grande desvio pelo passado, pelas socie_

dades ditas primitivas, livres de cientistas angustia_

dos, orocuràndo lrazer dessa viagem uma nova luz

oar; a cornpreensào do Íelómêno científico e da
qÉ insêrcio na sociêdade. Fste trabdlho não passa

aliás de um esboço de uma pesquisa mais vasta que

poderia intitula;-se: "o cientista como objecto

antropológico".

Estabelecêr um paralelismo entre o feiticeiro das

tribos selváticas e o médico, ou mesÍno o físico e o

quimico embrenhados na§ suas experiências, nâo

revelâ um excessivo bom gosto. nem sequer e orlgl

nal. É no entanto o que vamos fazer, procurando

ultrapassar a comparação anedótica para atingir for'
mas comuns de pensar e dê âgir com signiÍicado

mais proÍundo. O nosso obiectivo e def'1i' e:tíu'
turas comuns de enquadÍamento do reâl'

l\,4as antes de falar de Íeitiçaria é preciso esclarecer

que não queremos com isso desiqnar a pura

charlatanice aínda hoje bastante corrente, mas um

coniunro de o'áticas máqicas ão qua' não é possível

n"or, uro cena eficácia, que elplicà em últ'rra
,"jti.. , .u, sobrevivéncia. Ord, como obse v. Levi

'Strauss, "a eÍicacia da magia implica a crença na

magia" e estd dpresenta_se sob trés aspecLos coÍnplê'

meitaros: "há, primeiío, a crenca do leiticeiro rd
eÍiúcia das suas técnica§; em seguida, a do doente

oue ele trata, o,r a virima que persegue, 'o poder do

oróorio teitiÇeiro; por íim, d conÍicnca e ds ex;gén_

lias ao opin,ao colectiva, qüe toÍmrm d-cddd ins

rânle uma esoécie de campo de grav'idcao no selo

.lo oual 5e deÍinem e se situdm ds Ieldcões eÍitrê o

fêiti;eiro e os oue ele enfeitiÇr" rj) Ê partindo da

.,,nttutrcao deite triplo aípeclo, desla lrinomia
Íeiticeiro_doente-sociedade que vamos desenvolvêr o

nosso lrabalho.No seu ensaio "L'efÍicacité symbo_

lioue'. Levi St'auss esiabêleceu um paralelisno

"ntre 
o shr-anismo, ÍoÍma particular de leit;carra' e

a osicanálise, "êssd ÍoÍma modeínd da técnica

shdmânica". O shdmârn é um Íeiriceiro que pode

entrâr em contacto com os espíritos através do

transe que ele prouoc, de môneilê controldda em si

pàptio, 
"Lruras 

de danças e ritos píeoaratórios'

Igi;o 
"orno 

um ser noÍmal Íora dos trdnses shdm;_

nicos. Em face de um doente que pretende socorrer'

o shaman invoca a luta entre os espírilos protec

to,es e os maliqnos, erplic;td um combatê simbólico

êntre as forcâs do mal e as da cura de modo a oue o

doentê oos;a enquadra'a realidâde quê o tonuíd
nuÍn 

"ror"a" 
explicdtivo simples dentro do oudl

inqcrpve â suà existência ê corn bâse no ouâl possa



pôr em Íuncionâmento ô§ suas forças orgánicas
contra a doença. O páralelismo entre shaman e
psicanal;sta é portanto nitido na relêcão Íe;ticeiro
-doente que se integrà no llinómio íundamental da
magia acima enunciado, "Nos dois casos, cura
shâmânica e cura psicanalíticâ, os conflitos e as
resistências dissolvem se, não em virlude do conhe-
cimento, real ou supostor que o doente adquire
progressrvamente, mas porquê esse coúecimento
torna possível uma experiênciâ especíÍica, dr.,rante a
quál os conÍlitos se processam nüma ordem e num
plano que permitem o livre desenvolvimento e
conduzem à sua soluÇão" ia). por outro lado, o
terceiro lermo indispensijvêl ào acto mágico, aquelê
que con1ém o eÍeito da colectividdde, e que nd cuÍa
shdmânicd é personaliTado pela assisréncia que
âcompanha e que reage âo desenrolar do transe ê à
invocação dos espÍritos, é o termo menos aparente
nd cura ps;canalítica, O menos apdrente mas não o
menos importante, pois que neste caso a doenca
corresponde ào conitito entre as psrruturas de
pensdmenlo ditos paiológjcos que ele segregou paÍd
SatlsldrPr ês suaS necessidAdes de sobrevivéncia
enquanto ser.

É um paralelismo entre feiticeiro e Íísico, análogo a
esle que parece erisrir entre jeiticei.o e psicanalista,
que gostdflarnos de êsLabelecer, Íl4ds um tal pârale-
lismo tem forçosamente que se efectuar em sentido
rnverso ao que acabámos de descrever, Assim,
ênqudnto que pàra o psicdndlistâ e o terceiro termoda trinom iâ mágica íeiticeiro-eníeiticado-
socrêdade, que perrndnece escond;do paÍa o fisico é

o segundo termo que parece ausente, Ele no entanto
permanece activo e dirÍamos mesmo que é de-
terminante, pois as relações entre o físico e a
sociedade, que podem representar o 1ô e o 30
termos, vão agir ao nível do indivíduo na
construçâo dos mitos modernos relatrvos á ciéncia e
à tecnologia- De ceTta man€ira o papel do físico
seria, segundo este êsboco de argumentaçào,
simétrico do do médico e do psicanatiit", e co.res-
ponderia d um desdobÍamento nas sociedaàes
modernas industfldis da personâlidâde social do
feiticeiío. Bepreseniando a trinomia máqica por
meio de um triángulo, esse desdobramento poderia
ser descrito pelo seg!inte esqLlêma:

Feili.ar. pEronol,sfá

r) Fé r ceno 2) Doefre 31 Sociedade

2

O papel desemp€nhado pelo Íeiticeiro numá tribo
selvática seria assim repartido ao ôível das estÍuturas
sociais do mundo industrial, pêlo médico, que con,
cilia o indivíduo corn a natureza Íace à sociedade e
pelo Íísico, que concilia a natureza com a sociedâde
tace eo indivíduo.

O que âcabámos de aÍirmar não passa evidente
mente de uma tosca hipótese. vejamos portô,1to
como essal hipótese resiste a uma análise mâis
detalhadê dos íactos. Começâremos ôssjm por esta-
belecer o paralelismo entre a personalidade do Íeiti
ceiro e a dos Íísicos, ao nível dos seus anseios, dos
seus Íantasmas ê da sua realizaÇão profissjonal,
Passaremos em seguida a uma compâÍâcão entre a
ímagem social do físico e a do Íeiticeiro.

oFlstcoEoFEtTtcEtRo

Para se chegar ê Íisico existem três camiírhos
distintos, que são também dqueles que exisiem prrê
o feiticeiro: a inicíação, a iluminacão, a predesti
naçãol5). A iniciaÇâo é feita pelos Íísicos mais
velhos através das escolas e dos longos anos de
laboratório em que âs tareÍas mais árduas e degra,
danles são uma prova quase indispensivel para que
o aprendiz-Íísico passe à Íase seguinte. Essa fase
seguinte corresponde àquela em qLre, guiado pelo
exemplo dos mais velhos ou por uma íeaccão à dura
experiência da primeira Íase, o aprendiz decide ele
próprio agir como Íísico, interpretando, prevendo
ou dominando pelos cálculos ou pelas e\periéncia,
uma Íatia da realidade. Essa segundâ Íase de inicia-
ção corresponde à apreensão por parte do aprendiz-
-Íeiticeiro da linguâqem da natureza, não tanto dos
seus segredos, como do modo como os guarda. o
candidato a físim aprende assim a lnvocar o espírito
das coisàs, a falar a Iinguagem dos animâis mágicos e
dos monstros sobrenaturais que se escondem por
detrás da flácida aparência das coisas. l\luitos oirvi-
ram falar dos quantas. Para os leigos eles são, lal
como o spin ou a anti matéria, dinossauros perdidos
nos labirintos do sáber. lvlas, de enlre os que ouvi
ram Íalar desses seres, quais os que compreendem a
sua línguâgem,

Compreender a linguagem significê {azer perguntas e
obter respostãs. O fim de todo o trabalho de inicia
çâo consiste em que é possível invocar os espíritos
(ou â matéria) e Íâzê-los reâgir. Essa resposta encon
lÍase no§ gráficos obtidos nds expê,iencias ou ra
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soluÇão das equaçôes. Com base nela os mais idosos
e respeitáveis de êntre os Íísicos àprovam ou Iegei
tam a sagração do aprendiz como íísico. Essa sagrâ_

ção faz-se sempre com grande pompa. O§ ritos de
sagração das tribos primitivas são subslituídos pelas

sessóes de "doutoramento". Os novos "doutores"
pertencem a panir de então à conÍrâria dos Íeiti_
ceiros dos magos que se não desvendaram todos os

segredos da natureza aprenderam no entanto a faiar
a§ua linguâgem.

l\ías este modo de se tornar Íísico ou Íeiticeiro é

sempre o mais banal. O§ elementos mais brilhantes
são sobretudo formados pela iluminação ou pela
predestinaçâo. Um jovem iluminado Íoi deitârse
sobre o túmulo de uma velha Íeiticeira. Durante o
sono morreu e viaiou pelos céus e pelo mundo dos
espíritos, Ao amanhecer ressuscitou e renovadas as

suas entranhas durante a morte, maniÍestou se à

tribo como Íeiticeiro. Se o modo como se afirma o
jovem físico iluminado é muito diferente ela é no
entanto eqLrivalente. Assim, Heisenberg numa noite
em Copenhague, depois de uma acalorada discussão
com Bohr e prestes a Íormular o seu princípio de
incerte/d. A lisica constroi-se com frequéncia poÍ
iluminação. É o "eureka" de Alquimedes. Essa via'
gemrhocturna pelo mundo dos espíritos efectuada
pelo jovem Íeiticeiro ilum;nado corresponde no Íísi
co e uma reestruturaÇão dos dados adquiridos pelo
cérebro que, relizada de modo não completamente
consciente e controlado, deixa a descoberto uma
nova e inesperada signlÍicêção.

Einstein, que desde muito novo era obsecado pelo
problema do homem que persegue um raio de luz,
era um predestinado. A predeslinacâo mânifesta_se
assim poÍ meio de uma imagem de inÍáncla que se

torna obsessiva e exige de tâl mâneira uma resposta
que se transformd no motor de todâ uma existéncia.

Í\,4as se há aspeclo em que a psicología do rÍsico se

àproximd da do íeitice;Ío esse consisle na invocac;o
dos mortos. De facto, no seu trabalho quotidiano o
físico está em permanente invocação dos resultado§

obtidos pelos seus antecessores, próximos ou distan_
tes.

Desde Arquimedes e Pitágoras a Einstein e Bhor,
todos esses pensadores estão em contacto, em diálo
go constanÍe e quase directo com o físico, através
da obra consultada, analisada ou criticada. Essa

proximidade diária com o passado dá lhe um sent;
mento ineqável de intemporalidade. A sua acÍivida
de presenle insere se num coleclivo acumulâ.lo aT'â

vés de milénios que constitui a estrutura do saber.
Este {acto psicológico tem uma enorme inÍluência
na visão que o fÍsico possui do seu papel na sociedâ
de, e eÍÍi consequência, nas respostas que ele pode

vir a dar à questão com que inicíámos este trabalho.
Tâl como o íeiticeiro, através da Íacilidade com que
invoca os mortos e o saber por estes acumulado, o
físico segrega um espírito de casta, alimente a ideiê
de qoe constitui uma imanação ímpar na sociedade.
Assimila-se, alravés do estudo dâ obra e da história
da física, a ideia de que exisle um caminho âbstrato
e absoluto êm direcção ao saber, que pouco tem a

ver com as contingências históricas. Com base ne§tas

experiência psicológica do Íísico,o grande problema

da h;stôna dds ciênciâs - como se irsere a ciénciâ e

o seu desenvolvimento na sociedâde - é a§sim resol_

vido, de uma maneira simplislâ mas natural, através
de solução idealista: o crescimento das cidades, a

navegacão, a descoberia da Américê e das lndiãs
"nunca tiveram que ver com o desenvolvimento do
ciálculo, nem a ascenção da burguesia com a a$rono
mia coperniana ou kepleriana",

A IMAGEI\,I PÚBLICA {O PODER DOS [/AGOS)

Vejamos agora qual é a imagem pública do físico
e da sua investigação. Pode dizer se que, de

L,ma mane;Ía gêrdl, a íisica e considerada, sem mui
tas vezes se saber porquê, como um "trabalho belo,
nobre e criador, onde os e§píritoa mais brilhantes
encontram a sua recompensa". Esta ímagem ideal e
mistificadora deve'se à convergênciâ de três inte_

resses distintos: 1o - ela interessa ao próprio Íísico
porque o enâltece, e encontra uma iustificacão inte
rior nos segredos que ele possui sobre a linguagem

da natureza e sobre o saber acumulado da humani_

dade. Como vimos âtrás, estas iu§tiíicacões internas
são também aquelas que gêrantem áo fêiticeiro, e

em particular ao shâman, a sua importância nâ hie
rarquia social; 2o -ela interessa ao poder insti
tuido, como elemento misliÍicador do mau uso que

de um modo gerâl é dado da actividade dos {ísicos
(essencialmente aproveitada para rins militares e só

subsidiariámenle para resolver os problemas concre_

tos dos indivíduos); 3o - elâ inreressa ao indivÍduo
comum, tão desconhecedor das leis da físicâ co_

mo dos métodos de lrabalho dos seus cultivadores
A crença por parte dos indivíduos de que há um
certo número de seres especlais (os Íísicos ou os

cientistas em geral) e certas instituições (as univer_

sidades oú os laboratórios de pesquisa) que conhe_

cem aquiÍo que lhes é desconhecido, conslitui Lrm

garanie do seu equi,ibrio psíoLr'co, uma inlegracão
do desconhecido e dos sêus perigos em estruturas e



instituiÇões dominadas pelo homem. O poder polÍ
tico instituido, que mantém essas qslruturas e essas
instituicões, aparece assim como o garante do en
quadrâmenlo do real, o pai protector contra o des,
conhec;do. Estâ atitudê não é outra que a dâ colec-
tividade perante o feiticeiro da tribo, o único de
entre todos que é capaz de manietar os espíritos
destrutivos e de mobilizar os espíritos construtivos.

O paralelismo por nós formulâdo entre ÍÍsico e
feiticeiro comeca assim a ganhar consistência e a
adquirir um sentido que ultrapassa a simples ane-
dota. Só nesta pespectiva é possível compreender
que a imagem do físico que as pessoas constroem e
que se ÍeÍlele nos romances e no onemâ seja tão
semelhante daquela que ao Íeíticeiro é associâda.
Assim, "diz se ainda que o mago se reconhece em
ceftos traços Íísicos, que o designam e o revelam, se
ele se esconde, Diz,se que nos seus olhos a pupilô
comeu à iris, que d imdqem se reproduz aí inver
tida", o que d;ga-se de passagem é verdade: a
imagem aparece invertida no olho humano, como
umd camara ÍotogrâÍicd, mas quem o poderia aíir
maÍ senão o íeittceiÍo ou o lisico? ',Dizse ainda
que ele não tem sombra". Estas Íantâsia§ não estão
muito longe das visões populâres dos cientistas. lrâs,
como diz l\.4arcel l\4auss. estas características exage-
radas "repousam em parte sobre observacões reajs.
Por toda a paíte se encontram gentes cujo olhar
vivo, estranho, catrapisco e falso, numa palavra o
olho máu, Íâz com que eles sejam temiàos e mal
vistos, Eles são bem designados pâra se tornârem
feiticêiros. São nervosos, agilados, ou pessoas de
uma inteligência ânormal para os mdíocres em quê
se acredita na magia". Temos aquí a caricatura aca-
badâ do Íísico louco quê se prepâra para dominar o
mundo, E no fundo, de cada físíco, como de cada
Íeiticeiro, se pode esperar um acto de aÍrontâ à
sociedade no quàt os espíritos mêliqnos são incr
tados e nâo mànietados. Pois não íalêr;, um e ourro,
a lingL,aqem dos bons e dos máus espirilos da natu-
Íezdl Ouêl a ga.anrid que eíes dão de util;zdr essa
podeÍoso linguagem no bom sentido? pois nâo mor-
rerâm, num b.eve instante, cem mil pêssoas em
Hrroshima e Naqasak ?

Depois é fáciÍ de constatar, no contacto diário com
os leigos, que o Íísico é uma pessoa mâná. Ele
inspira um sentimento coniuso em que se misturdm
desconfidncd, desprezo, 666;,"";o, em sumd mana,
no seu senLido maisldto, oLl seja, ser que nâo exile e
ultrdpdssd o conhecimento, misturd de nadd e de
interrogacào. Depois, certas paldvras que rodeidm o
[ís:co são erÍ, si mesmas varias lrdducões possivers

de maná, Assim, um professor nosso colega tem
sido frequentemente apresentado a estranhos como
"Íísico nuclear" e vê espalhar,se à sua volta a cons-
ternação ao afirmar que nunca trabalhou em Íísica
nuclear mas em íísica de plasmas. Apesar de a
palavra "plasma" evocar o sângue e provocar um
sentimento de estranheza muito próximo da ema
nação do maná, não há dúvida que a íísica nuclear"
é parâ o leigo muito mais maná do que a física de
plasmas...

Para terminar esta digressâo pelo mundo da magia, e
antes de tentar tirâr algumas conclu§ôes, queremos
discutií as diferenças que, oo nivet das compaíações
que temos vindo a enunciar, se podem estabelecer
entre magia e religiâo. A maneira obscurantista,
metafísica e embru'iecedora com que os órgâos de
poder e dbundanles livros dê rrá divulgacão dpre-
sentdm os ÍesLrltàdos da íísica e da pesquisa cien-
Iífica podem lêvâr à tentdcão de compdrar c;ência
com religiâo. Os meios de comunicâção que espa-
lham aos q]Jatro entos a ideologia da classe domi
nante dívinii€m a ciência ê os seus Íeitos e tendem a
transformá-la numa nova religião cujos padres,
volunrarios ou não, sào os cienttsta5 ê cujas igrejàs
são as centrais nucleares poluidoras, as armaa ató-
micas destruidoras. A ciência, a pâr das religiões ou
em sud subslituicão, seria dssrm üm novo ópio pàÍa
os povos. E dado o seu carácter mais subtil e mais
sofisticado poderse-iâ mêsmo arriscâr a sentenÇa: a
ciência é o LSD dos povos.

E
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No entanto, úma tal sentença é tão aliciante como
incorrectâ, Se usarmos o critério âdoptado por Fra'
zer no seu "Ramo de Ouro", veremos que a actívi-
dade c;entíÍica se aproxima mais da prática da

magia do que da relígião, pois segundo ele a religião
e .onciliddord e pds:iva, enq\ranto que ê rndq,d é

dctudrte e aqÍessiva. Aponlando as íraquezás deste

cÍire'io l\,4arc;, I\4au'ss propõe um oulro, deíinindo
maqia como uma actividade marginal feita no limite
do proibido, enquanto a Íeligião ocupa um lugar
central na sociedade e apelãriá à participacão de

Íô.la a comunidade. C carácter elitista dâ actividade
cientíÍicá, o segredo com que são feitas grânde

número de experiências em física e em bioloqia, e

ainda o perigo que muitas vezes elás represêntam
para a populaÇão, levam a concluir que também
segundo este crilério, a física e a actividade cien_

tífica em qerâl se aproximâm mais da Íeiticaria do
que da religião. O que não impede que, a um nível

mais ánedótico e alegórico esboçddo atrá(, a coÍ'r'
paração da íísica e da religião não possa ser tentada.

5- De toda esta discussão que conclusões pode

tirar o íísico do país subdesenvolvido, amarqurâdo

oela rrcerteTd, peld Íalla de meios, pelo .;sol"
mertoJ fm pr:mêiro lugdr deve lomàr consclencla

de ouo ía7 pa'te de un'órqão necessáÍlo do corpo

'oci;l: aouele qup compreênde a ,inguaqem da ndtr'_

Íe7d, quê pode lnvocdr o sàbeÍ acumulado e con_

rribuir odra ele. Ele enquad'd e conlrna à nocão

.o.ioi aL a"."onf,u"iao dos mistérlos e perigos da

n"irr".r, ,a, vez que os limites do seu próprio

saber sáo desconhecidos para a sociedade Ao

,.ara', "tt" 
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";à 

* ."" ".- 
.-'. ** b,'7ddo\ É'c d,d

;-;";;a ., ,,"p- d'"- o pôôe por'uco e à onómno quc 5ê

!r I'zà sêmDre do rrabalho dos 
'ientistâ5?

Po lsâL âcaba de sonêr uma viÍasêm hiÍórica aÊóç ssécÚlos dê

oodêrio coto d ênron,'ânô ror Jp.ads côn d' rôres p'op"di lê

oÔ-co uê'nddásl ro r d,, nuÍd ! rudç;o de aorÔ'L ÔÊpe'dànLid er 'ê''
nâ e âcenruada ôÍise êconóhio quê * rêfLê1ê amaÍsam€nte nâs

condicôes de vi!â do pôvo. Enrào persúntamos:

10 Oue pâe.l Dara â Uni,.'rdade Podugues' _'94;Ô à I'duv
. "' i.;,cá. "úrêa"' oÔ'"r"ier Ô' \à'

n,""1 Or" r"-o O",n'"r q"' âo ddcdêçddo!cLdP-trÔs-

20-Oue papél para G tabalhádorês cientíricos? Ole pÔlitica dê-

wm dêíênd p a â lnvêíiqâçãÓ e Ó Ensino que possâ servr

obrêd'vos oê 
'nrerêsê 

od'r Ô'trÔ P d' p'og'ê$o' Como rpri!"'
a sua c'énc'a dê modô Útl ao Pãis7

E*a.ão condenadôs á tornar E figur* de musêu ou sêrvn de
dô qrendê ÉDitâl inierna.ional .ô.Íôrme já

pÍeconi2am "liqlrâs" das univeredades?

1ll "(Auio) crii qle dê lâ Sciencê", ed rado pÔÍ J'M Lévv Leblond
c À J,úhêr Seurl 11975), p 226.
i-2, ú"ii." e-.. dc rd s.ie"ce' . oo c .

i:i c ^J" rt.s,,-*. 'an_h oúroe ê s" ,c urdrê". o on / 9581'

io,'ã;.o..*,.,-*..o .,.. oo.,,,
iár ú.""i n*ii. sà.,o"*" "' an'h'opooqe''. PUr /'e68''
rêre p,df Th.ô ,c G€nâÍaLe de !ã Maqie
l6r lÀr Hêtrenbêro- "La Pa'rieêi e to!l'.
{i; f inieo. Á,b"í E,.{qn". ,'cn po. ed. ru op" amér'cà'

là,unÁ. **,u. -r.o* Nêúon ennes", GarrimâÍd {1964). pp' 29 e

á "tautot crlrioue oe ra siencê", ob. cit. p. 22a'
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artes díi$ir

DUAS
EXPOSICÔES-

Arte Portuguesa em Íúadrid, na Sociedade llacional
de Belas-Artes.

Entre as exposições que têm estado patentes ao
público, desde o mês de Abril, escolhemos, pela sua

importáncia, a de "Arte Portuguesa em lUadrid". De
lamenlar que esta aetrospectiva da pintura portú-
guesa dos anos 40 até ao presente, apenas se tenha
realizado por razões de carácter oÍic;al e pôra sêr
presênte em Espànha. De ta.to, d"d" a não exis
tência de um l\4useu (e porquê não de vários? ) de
AÍte lvloderna e como o lvluseu de Arte Contem
porânea existente continua encerrado - toda a pin
tura ê alguma da escultura portuguesâ do nosso
século permanece inacessível ao público em geral e ã

todos os que particularmente se interessam pelos,
problemas das Artes Plásticas.

Curiosamente. é um ca{é como "A Brasileira" do
Chiado, ponto de encontro de escritores e arlistas
que Lem luncionado como qdleria de exposiÇão per-
manente, desde '1925, data em que aí foram expos'
tas obras de artistas entâo considerados de van
guarda: Bernardo l\4arques, Eduardo Viana, Almada
Negreiros, António Soares, Jorge Barradas, Stuart
Carvalhdis e José Pacheco. Ouarenta e cinco anos
depois, essas obras forâm substituídas por outras, de
pintores mais recentes, como Hogan Calvet, Bodri-
go, Nery, João Vieira, Noronha da Costa, Palolo,
Vespeira, Sxapinakis, Fernando Azevedo e l\y'anuel
Baptistâ. À parte isso, apenas as galerias, sobreludo
na década de 60 e com objectivos essencialmente
comerciais, e algumas exposições nos iam pondo a
par do que por cá se Íazia.

A exposição da SNBA parece-nos, portanto, sobre_

maneirâ signiÍrcdtiva, porque oferece umd pdnor;_
mica de coniunto das principais experiências Íeitas
no domínio da pintura e da escultura não oficial,
actualmenre, no nosso pa ís,

Dividlda a sala em duas grandes zonas, a dos figura_
tivos e a dos abstrâctos, foram colocados em lugaÍes
de destaque, ao centro, três quadros de Vieira da
Silva, pintora portuguesa radicada em Paris, por
responsabilidade do Êstado Íascista em 1935 recu
sava a seu marido, o píntor húngaro Arpad Szênes, a

nacionalidade portuguesa. Vieira da Silva é uma
pintora que, embora se integre na Êscola de Paris,
destacando se pela sua pesquisa espaciâl denrro dâ
abstracção que antes dela se mantivera num plano
bidimensional - mantem viva a sua ascendência por-
tuguesa, pela importáncia que o estudo do azulejo
tem na sua obra.

Entre outras, podemos ainda deslacar â presença de
obras de Fernando Lanhas, pioneiro da abstracção
geométrica em Portuqal; Fernando Azevedo, pintor
abstracto que seguiu uma pesquisa aberta por Vieira
da Silvà, para depois abandondr p.aLicamente â pin
LuÍa e se dedicar à têorra, desenvolv;da gracas à suê

actividade profissional na Fundação Gulbenkían;
Cruzeiro Seixas, ligado às origens da pinlura surrea
lista em Portuqal e que a essâ via se tem mantido
Íiel; Rodrigo, a propósito do qual se emprêgou pela
primeira vez em Portugal, nos anos 60-61, a expres
são nÀ)figuÍação e que teve o mérito e a coragem de
realizar um quadro cuja temática foi inspirada pelo

assalto ao Santa Mariâ (S.lM.,'1961i, que aliás não se

encontra patente neste sâlão; Nadir AÍonso, ligado à

"op artê", amigo de Vassê'ely em PdÍis e proneiro
da arte cinética em 1956.

Dos anos 70 e devido à maior abertura e a uma certa
liberalizacào em íeldÇâo à cultuía euÍopeià, j; é

possível caracterizar os artistas presentes com uma
terminologia mais aclualizada: pintura sinalélica e

gestualismo em Eurico e António Sena; espacialismo
em lvlanuel Baptista; envolvência, com Ana Vieira;
novo fantástico e simbolismo em Lima de Freitas;
"pop arte'1 e neofiquraÇão em Noronha da Costa,
Cruz Filipe, Carlos Calvet, Balarda, Velez, etc.

Entre os escultores, para além de Cutileiro, com
uma peca que não nos parece retrâtar o significado
dâ sud obra, destocamos Virgír:o Dominques, c.rjd
escultura satÍrica, de intervencâo e crítica ao capita
lismo, teve especial signiÍicado durante o período
fascista, em oposicâo à escultura oficial dos esta'oa$ 
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tuários, e Clara Meneres, escultora com poucas
obras, mas de qualidade e actualmente sobretudo
interessâda numa problemática Íeminisla.

Pintura Espanhola Contemporánea, na FuÍdaÉo
Calouste Gulbenkian

Resposta à embaixada cultural que acompanhou
lúário Soares a Madrid, foi inaugurada na Fundação
Gulbenkian uma exposição que se integrou nas mâ-
nifestações que assinalaram a visita a Portugal dos
reis de Espanha. Num primeiro contacto podemos
concluir que terá como objectivo fundamental mos'
trar as pesquisas feitas actualmente no país vizinho,
no domínio da pintura. Os pinlores pÍesentes são.

na sua maioria, jovens, entre os 25 e 40 anos e a
impressão geral que nos deixam - à parte duas ou
trés telas qu6 evocdm ex tempoÍ aneamente o impres-
sionismo ê d de uma divêrsidade de pesquisas e

técnicas utilizadas e de âcompanhamento de alguns
dos principais movimentos e correntes contem
porâneas.

Entre os presentes, l\,4anolo N4illares, que depois de
uma fase surrealista se liga à pintura inÍormalista,
com a intenção de recu§ar a cultura estabelecida, a

piôtuÍa oÍicial, mas sem lhe oferecer alternativa l1 I

Lúcio l\4uioz (n.1929) está presente com "Kram-
pertisco Aureo" e "Mistia Notturna". De salientar a

sua posiÇão teórica expressa numa carta em que dá
uma série de conselhos aos informalistas, de que
transcrevemos algumas passagens:
"'1. Tratai de inventaí alguma 'coisita' (fórmula? )
que vos diferencie dos demâis: um caminho pode ser
o dos novos máteriais... Também podeis consêgui-lo
sem novos mdteriais. Nào importa, a questão é que
tenhais montânhas de persoÍÉlidade.
2, Trataí por todos os meios que a vossa pinturâ
pareça muito espanhola e muito negra.,.
3. Enquanto tiverdes uns quantos quadros, ao ex-
pô-los, que um crítico desses que dizem coisâs terri
veis vos escreva uma apresentaÉo e vos publique
uns quantos anigos em revistas...
4. Granjeai a amizade de ...pessoas inÍluenles.
5, Deixai-vos ver em todd a parte: exposiÇões, con.
ferências, ...e se Íor possível, também em certa
sociedade..."

Íambém de reÍerir os trabalhos de Equipo Realidad,
paÍa quem o problemâ das relaÇões entre a arte e
política se constitui, cêda vez mais, em têma
central í2).

Ainda prêsentes alguns realistas, como Dario Vil
lalba (n.1939), com "Doente" que segue um rea-

lismo humanista; Horácio Silva (n.1950), com "For
mâs de conservar cabecas", marcado pela tradiÇâo
da Crónica de Lâ Realidad; Carlos lúensâ (n.1936i,
com "Anão" e "Nu com cão", seguindo um rea

lismo com implicações surreaJistas l3),

De grande impacto e Íorçâ expressiva as duas obras
de RaÍael Canogar (n.19 5), "lúulilado de Guerra"
e "Pintura", em que se combinâm processos de
colaqem de materiais diversos, com o trâtamento da
pinLLrÍa em volume e não em coí, dado que são os
negros que dominam: assim nos é transmitido o
dÍdma de um povo amordaçado pelo fdscis.no a Jm
nível não atingido por outros pintores.

Ouanto a José Caballero, presente com "ltaka" e

"Estravagário" cremos que, por razôes diversás, me-
rece uma ÍeÍerência. Há um "livro artÍsiico". intitu
lado "Laureados de Espafra" que era vendido pelos
Íalangistas, pelas aldeias do país, às vezes sob ame
açd de pistold, que conta com a colaboraÊo prctó
rica de José Caballero. O mundo que ele, como
outros pintores recriam, exaltaÇão da "gesta nacio-
nal", está cheiô de transcendência. Todos eles que_

rem misturar o humano com o divino, mas muitas
vezes a verdade aparece nos seus versos e nos seus

l1) MillaÍs não se roÍ.a criãdor dumâ têndência, mas a sla coníru-
Çâio gramarical al€nÇa um nívêlde univêGalidade s6tua q!ê r6ulta
ómplêramente abnracto. A sua pinrura agÍidêo goío râdiciona, a
pr€ocupa.ão @m o idnichho, côm â im4êm. Põe o espêctadôÍ
âni6 o facro de rs.h€eí as manchâs € íâía@s, a seraDilhêÍa, os
€nôs, a erôhcia dê côÍ4, ê d€ ôdmitiÍ que tudo úro era ane. OÍa a
linquãgêm adGricâ quê ele r€íorm. não é o!, pelô henôs nâdá o
indi€ a ds cukura ÍÍanquistâ. Podeconludô dizeÊse queo dÍama'
rismô prôpíio dâ pi.tura 6panhô1â, â sobriedade @lô.isra, a prêocu
paÇão exprBsiva dasua rradição 6táo pr6enr6 n6ta§ pintúÍâs

(2) A orâd€rltie mc dêslaedâ desr€ novimêhró, aquerambém
pêÍtê^e a Eqúipo Cíóni.a, conskre na êrploÍácà das po$ibilidadê§
6nosíáíi.as da pinruÍa, Íelerindo.€ ã suc6so! ôu pê6oná9ên§ côn'

"O 6rônêl floio .om o D.. Neqri. êm
Setem6Ío de 1937' ê "8€ónhêcimenrô dô cãdáveÍ de Cêlvo Sotelo
poÍ o Juiz de Guarda e..,". Esrê é um dos m@nismôs que pârecem
pâniculãÍmênr. adequados ao tratámênio da temátr@ políri.a.

13) A cíis6do realism, reÍlêctindo mio só a c.úê idmlóqica m3têd"
própria li.goâgem ãÍtGticâ, lêva a difêÍêntB manií6taçõês- Grânde
pa(e das t€ndências nêoliquÍativas reÍlerêm êía groblefrjti€,
rcm po' êrempro Eduardô a,,da, Brávo ln.?940r. cÔm "Ro<. Ro",
Edr.,do r,r,curo ln-lt3al, .ôm "Â /o/ dê P"p,lon" e "a vaÊ".
êmboÍa não muito íisra.c€dôs, âpêsã. do seú simbolÉmô, dá "pop
ane" dôs anos sê$êntá.

* RESPOSÍA apêra pôdêr abÍiÍ futurâmenrê úmá sêôção d€ áná.
lise e de cÍiti6 dê Â €s Plásllcâs- Oe momento, não ô podemos
Íazer, pelo que apresntamos eíes apontamêntos da nose camarada
dê redacção Ma.gê.ida Calado sobÍe duas êxpôriçõês em LÉbôa,
proc!Íândô úâr@r a pÍesênçâ dêstê têmâ nás Básinâs dá Bêvkta.
Espp.àmôs podr. .êlàn-.or mâk p.poí\ô€s, 

"m
particulaÍ à de Pintura "Naive" lGaleria Opiniãol, a de GuÍav K iml
é Esôn Schiele (Casinó E*oÍ l) ê d€ Almada Nêgrênos (Galêíiâ



hisüÍEr

HERCULANO:
A REVOLUÇAO BURGUESA
E
A IDEOLOGIA LIBERAL

Abrir uma secção com um a.tigo sobre Alexândre
HerculaÍlo pode apÍesentaÍ-se perigoso. Sobretudo
se quisermos aíerir por ele o nosso conceito de
hiÍória, conceito que ú se apresentará de Íorma
programática e prática m sequência dos ârtigos que
preencherão esta secção.

É começar por onde muitos têm começado: os gran-
des homens, as personalidades eminentes,.as figuras
respeitadas, meiâ dúzia de Íactos notáveis por
quê,.. iaio "Íactos notáveis". E bem vistas as coiss,
contra isto iá Herculano tinha feito proÍissão de fé
em 1842: "busquemos â hiÍória da sociedade e
dêixemos por um pouco a dos indivíd!os".

PAPEL DO INDIVIDUO NA HISTÔRIA

Os grandes homens- reis, militares, políticos ou
intelectuais só se compreendem verdadeiramente
desde que inseridos em formaçôes sociâis concretas.
São o produto da sociedade em que nascem, lutam e

morrem. A sua individuêlidade é determinada pela
produção e reproduÇão da vida materíá1. Vívem
numa economiâ, pertencem a um grupo social, fa-
zem parte de uma classe e tomam uma determinada
posição correspondente, podem atingir uma certa
conscré1cid socral. pêríilhàr umà idpo.og,d ou umd
concepção de vída. Têm inclusivé uma determinada
or;ticd ouê escla ece publicdrrent" ê sua accão,

o 
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fazem uso de noÇões, palavras e expressôes que são
comuns êos homens e aos grupos sociais de seu
tempo histórico.

Esta determinaÇão não significa que a capacidade de
acçâo fique cerceâda, nem que a criativi-
dade reflexo da vivência - Íique vazada num mol-
de. A históriâ do homem é também a história da sua
Iibertação. Tãosô o que âcontece é a impossibi
lidade de exceder os limites que umâ formaÇão
social impie e facultá a quem nela está inserido.

Também acontece que certas sociedades, pela sua
natureza especiÍica, {âzem ressahar o indivíduo da
massa, e transmitem-no às geraÇões futuras corno
um bem cultural, um modelo e uma pré-figuração
ideológrca do que se deseiá pa,a o íururo, não sern
que "depois de mortos, procurem fazer deles ídolos
ínofensivos, canonizá-los por assim dizer, cercando
o seu r.ome com uma Certa auréola com o Íim de
"consoldr" as classes oprimidãs e de as Ínisri
ficar" 1r ).

Por outro lado ainda, as Íormações socials têm uma
dinâmica podemos dizer, uma diâléctica - muito
especíÍica para â qual é necessário encontrar um
método de análise, sem o que o pano de Íundo da
compreensão e da explicação do "grande homem"
nào tem significado reaÍ nem nos peÍnite ver senão
o superficial. Por isso amiudadas vezes, nos estudos
biográficos, um "grânde homem" agiganta se desme-
surâdamente e transÍorma-se num "herói" sem para-
lelo ou esboroa-se entre os nossos dedos como uma
Íigura de retórica.

UM HERCULANO DE TODOS OS I\iATIZES,..

Alexandre HeÍculano (1810-1877) é uma dessas Íi
guras que mais tem sofÍido com a ausência de uma
interpretação cienlífica e de uma análise materia-
lista que perm;ta integÍá.lo nas estruturàs sociais,
políticas e culturd;s do seu tempo português e eLlro-
peu. Aí, e só aí, é que gânha sentido o intelectual
revolucionário da revolução burguesa-"a revo-
lugão mais acabada da nossa história", como chegou
a aÍirmar - , o soldado liberal combalente do Àiin
delo e o caboqueiro das instituicôes ideológicas e
culturais da. nova ordem burguesa-

Como consequência tornou-se um mito, uma per-
sorÉ non grata em certas circunstâncias12) e, ape-

sar de ideólogo da burguesia diga-se de passagem
ideólogo consequente e não curruptível -, foi-lhe

movido um processo "ioquisitoriá1" de aviltámenlo
e oÍuscamento que nada tem a ver com Herculano.
Por isso nào é recur,hecido, nem re-lidr no universo
cúltural português apesar de tudo o que se tem
escrito sobre ele.

Nesse processo de aviltamenlo e ofuscamenlo não é
estranho um conjunlo de "leituras" que se Íoram
fazendo da sua obra e da sua personalidade, arravés
das quais se Ío; aproveitando Herculano para di-
versos cozinhados, múito ôo sabor de pontos de
vista curlos, de intencôes "polítícas" por vezes mal
escondidas, ou âinda de objectivos comercialeiros.
Correspondem também a uns tantos discursos ideo
ló9icos nuanceados, opostos e até contraditórios.

Uns vêm no como homem de "esqLrerda", um qua
si-socialista à maneira de Proudhon(3), ou próximo
de Lamennaisi4), Socialista ou pelo menos um de-
mocratal

Outros um direilista "austero", um nacionalista Íer
renho para quem â Pátria era um valor insubs-
tituível. Outros há ainda que viram nele uma perso-
nalidade contÍáditória, pequenobuÍguesa, espécie
de contemporâneo da pequena'burguesiá dos
anos20, que condenava o capitalismo, mas para
quem também o socialismo não se apresenlava co
mo âlternativa-

Houve também quem o visse "Íârto de política",
tomando a resolução mais séria de sua vida ao
retírar se para Vale de Lobos, liberto daquela "me-
gera perniciosa" e tornando se dorâvante modelo de
virtudes. Outros houve que chegaram ao ponto de
isolarem artificiosamente alguns dos seus textos
pâra o aproxímârem desta ou daquela ideologia mais
progressista.

Mâs'há também quem lhe Íaça uma leitura libe
ral - mais próxima da verdade - mas para lhe rea
proveitar as ideias e as palavrâs como novidade que
vem, como paliativo, pôr fim ao nosso miserâbi
lismo político e económico.

Cartista, Setêmbrista, democrático, liberal, migue-
lista, católico, herege, nacionalista, pré-mârxista, so

c;alista, monárquico ou quase republicano, tal é a
versatilidade de Herculano!

UIv PROB LEMA H ISTOR ICO

É por todo o conlunto de leituras que sobre a sua
personâlidade e a sua obra Íoram feitas que Hercu-



lano é hoje um enigma e mais do que uma figura,
um prrrblema histórico que não é lÍcito ignorar. No
momento em que no país se comemora o centenário
da morte de Alexandre Herculano impôe se nos Ía
zer ressaltâr este problema histórico e dar,lhe uma
dimensão que ultrapasse a anál;se de cátedra. A
resposta vem no sentido de uÍi aproÍundamento da
verddde, dd discLssão do luga, que oLupo nd socre-
dade de hoie e dd divulgacão dos 5eus mais inpor
tantes textos,

A vida de Herculano decorre num espaÇo crono-
iógico que convém situar historicámente. De 1810 a
1877 assistese êo crescimento, desenvolvimento e
crise da ideologia liberal, na transição do modo de
producão feudal para uma formâcão social êm quê
s€ torna dominante o modo de prodLtção capitalista.
Transição longa e lênla, não sem encalhes de natu-
reza muito diversa, mas que não impediram nem a
queda do Antigo Regime (1834), nem a Íormaçâo
de relações de produção de tipo capitalista.

Situada historicamente tal ideologia apresenta-se rê,
volucionária, sendo um dos elementos catalizadores
da-RevoluÇão Burguesa em Portugal. Í\,as soÍre tam-
bém de todos os eÍeitos cstruturais (base material
débil, compromissos pol ítico'iurÍdicos muito f ortes,
contradiçôes atenuadas entre aristocracia/burguesia
e entre burguesia/proletariado e uma contradição
mais acenruada ertre clero/burguesia, e col)iun-
tuÍais (refÍexos em Portugal da independência do
Brasil, dependência em relação ao ceniro do capita
lismo, nesse momento a lnglaterra) articulando se
com a realidade sociai portuguesa, com as tradições
e êxpêriéncias concíetds da luta de classes no tert:
tório português. Artlculase também, por cruza
mento de processos, com a origem de classe de
Herculano (pequena burguesia urbana), com um
conjunto de condiciondlismos sociais {não seguiu
carreira universitária porque o pai cegou) e coÍn
umê torrracâo g sxpg.iercia cu tuÍal qJe o dpro\i
maram das ideias revolucionárias do seu tempo. O
processo de Íormacão da sua consciência liberal
pdrece estdr ligddo à siluàcáo objecrivê que se vivia
em Lisboá durantê o terror branco de D. l\/iquel
(1828 1831) e íundamentou-se durante o exílio
(1831 1832) que foi forcado a seguir depois da
rêvolta abortada do 4 de ln{antaria em 31 de Agos-
to de'183'1. llo entanto, HercLrlano, vaí estruturar e
organizar essa ldeologia de modo consequente e,
adâptando â à realidade portuguesa, conÍere lhe no
vos conteúdos,

Talvez sejâ útil debrucarmo.nos sobre pontos funda

lvarcha cívica em que se incorporaram milharês de pessoas
em 1910, no 1o cenrenário do nêscimênto de HerculaÕo.

mentais da nossa história oitocentista na suâ articu-
laçâo com á vidâ, ideologia e obra de Herculano.

Em 1810 ano do nascímento de Herculano - três
acontecimentos câpitais vão marcar a sociedade por
tuguesa, Os exércitos Íranceses comEndados por
Iúdssená invàdem Poíuqal e encortrdm uma resis
tência luso britânica organizada. lnicia-se nessa altu
ra um tipo de guerra quê não tinha sido ainda
experimentada em território nacional: a guerra to-
tal, As consequências dessa guerra lanÇam nos nos
braçgs da lnglaterra. A Grã Bretanha, âtravés do seu
Pârlamento, cheqâ a votar um avultado donativo
para socorro das terras de Portugal (5), 

l\y'as em
contrapartida concede se lhe, por tratado de Comér-
cio, a áreê colonial brasileira, que até aí tinha sido a

fonte principal das receitas do Estado e a Íonte de
riqueza da burguesia comercial. Entretanto, ern Lis-
boa, os apáre.lhos repressívos e ideolóqicos do abso-
lutismo impõ€m a lei marcial e o terror branco
fazendo prisões em massa de maçónícos, aÍran
cesados e liberais. Seguese uma primeira vaga de
exilados que no estrangeíro (subretudo na lngla
ter,d) vài conrr;b-'Í dc Íora - pdrê a expd'r5ão e
propaganda do liberalísmo em Portugal.

A história dos dez ános que se seguem - que corres
pondem à inÍância de Herculano - é a da agudiza-



ção das cuntrâdições económico-sociais e políticas
do Antigo Regime.

A REVOLUÇÁO LIBERAL

Travadas pela Íeacção internacional, através do seu

óroão execlrtivo, a Sánta Aliânca, as contradições
ab;lâm a sociedade portuguesa em '1820. "Se as

ideias liberais não tivessem engendrado â revolução
de 1820 - diz Herculano - uma outra mecha qual_

quer teria íeíto saltar â mina. Mesmo extenuâdos e

moribundos os povos, como os indivíduos, estÍeme

cessem sempre à vista da morte"'6' Gerada por

contradicões imperiosas, que lhe conÍeriarn aquele

sentido de necessidade, a primeira experiência libe
ral, não tinhd, no entànto, aquele radicêlismo, nem

era imbuidd de uma "ideia moral"r7' que ã tor_

nassê exequível. Do seu posto de observdcão, ná

vitória do liberalismo, Herculano via uma grande

Íesta com banqueles, procissões e discursos elegan_

tes, mas no que dizia respeito à realidade, "âos

Íãctos palpávpis 'nateridis, dd vida eLonomicd, per

mdneciam sensivelmentê o§ meqmos" '8' A acção

Íoi prereridâ às palavras e a contra revoluÇão ins

talou se no seio da revoluÇão e chegou a contar com
o apoio do campesinato. Logo que o obscurantismo
âchou o fruto maduro, arrancou_o da árvore quase

sem abanão. O exército que fizera a revolLrção des
Íé la. Com um ponldpé. Í"/.se ro'àr ê Conqt;tu'cão
pa,a o n onturo onde iaz'a a inquisicão" 's

De 1823 a 1832 a história portuguesa é a de uma
q,dndê clivagem 'ocia'. pol,tica e ideológica E o
õe"rodo .naii àgudo dê rurd dê Llasses enlre d bur_

guesid e as velhàs foÍc,rs soc;dis do Ant'go Beg 'ne: o

clero e a drrstocra.i". As vrtólids ê ds dprrolds suce_

dem se de partê a parte, O Absolutismo endurece â

partir de 1828 e o terror instala se ern Portugal' E o

cênto do cisne: milhares de presos, centenás de

mortos, mrlhares dê eY ilãdoc.

É em oposição ao terror branco de D. l\riguel e

numa conjuntura favorável após as revoluÇões e

movimentos liberais da Europã de 1830 que Her
culano participa nã revolta do 4 de lnÍêntaria. l\^alo'
grada a revoluÇão, que se saldou em trezentos mor
tos e fuzilamenlos, Herculano consegue íugir e pas

sar clandestinamente para lnglâterra, onde começa o

exílio-

É então que em 1832, como soldado liberal, âo lado

de muitos outros como Garret, Saldanha e Sá da

Bandeira desembarca no lvlindelo que o levará à

conquista do Porto. O Porto torna_se então o Ouar_

tel-Generêl e o foco dã Revolução Libe'al.

Devemos, no entanto, reÍerir aqui um Íacto que tern

muitas vezes pas§ado despercebido à historiografia
oÍicial tradicional. Esta lem designado o período de

1832-34, depois do desembarque do lvlindelo até à

convenção de Évora_l\/Ionte, pela expressão Guerra
Civil- Herculano. contudo, amiudadas vezes Íala de

Rcvuluçâo, dando lhe um conteúdo muito próximo
do conceilo de Bevolução Social. 'loje muito em

voga.

"A época de 1833 foi a única época revolucionária
por que tem passado Portugal neste século. llem
antes nem depois quadra tal epíteto aos sucessos
políticos do nosso país; porque só então Íoi sobsti-
tuídâ a vida interina da sociedade por uma nova

existência, As forÇas sociais desapareceram para dâr
lugdr a novàs fo,cas; destruira'n sê c'asses; crid_

ram-se novos interesses que substituiram os que se

aniqurlêrarn. os elemeltos polrti.oq rruddram de

situacào" 1l or.

Num outro texto, muito importantê para o conhe_

cimento da sua teoria de economia agrícola, os

Vínculos (1856), Herculano liqa a revolução de

1833 ou 34 lr 1) à Legislação revolucionária de lvou
sinho da Silveira dizendo a dado momento que "a
restau'acão era glàndemenle'êvolucron;Íid nas suas

manifestacões legislativas; mas como todas as revo_

luções vivedoiras, ela representava uma revolucão
pol:ticã e ao mesrno 'empo uma IPvo'uç;o 'ocid e

económlca'' ll2).

Esta ideia será, flnalmenle consubstanciada num

trabalho que escreve em francês e dirigido a Guizot,
intitulado "l/touzinho da Silveira ou la Révolution
Portugaisê", onde descreve a História da Revolução
Liberal em PoíLgàl 10\ §êuq pri4cioais rnorFen

tos í 3),

A partír de 1834 desenha'se uma nova fase na

História de Portuga. Depois do rescaldo, havia que

criar uma sociedade nova no seu coniunto Havia
que criar instituiÇões económicas, sociais, políticás e

culturais que se coadunassem com a nova classe no
poder e que permitissem o exercício desse mesmo
poder, O seclor mais avanÇado da burguesia lança_se

nessa tareÍa. É nessa instauraÇão do regime burguês
que cabe, doravante um papel de primeiro plano a

Alexandre Herculano, como ideólogo, como polÍ
tico e homem público. É o perÍodo mais alto da sua

âcção, produzihdo de 1839 a 1859, praticamente
quase toda â sua obrâ.



Desembarque no Nlindelo que levará à cônq! ía do Porto, quarte! general e foco da revo ucão Iiberâ1.

AS CONTRAD IÇOES
DA SOC IEDADE PORTUGUESA OITOCENTISTA

Contudo, se a vitória liberal era irreversÍvel as con
tradiÇões sociais não foram de todo apêgadas, suí-
gindo mesmo novas contradiÇôes que vão dar uma
dinâmica muito especial ao Jiberalismo português. A
coni.êd:Ç;o êntre burguesiâ/bloco clero-aÍ slocra.;d
não se desenvolve no sentido de uma maior radica
lizâção dos interesses da burguesiâ. O bloco cle
ro aÍisLoc dcid d que Herculano chama 'redcçáo",
"interesses ÍegítiÍnos" - logo que Íoi restabe,ecidã
a ordem, instalou no seio da revolucão elementos de
contrá-revolução, ou casarou os seus interesses com
determinêdos interesses da burgLlesia ou de {accões
da burguesia. Este processo conduzirá Herculano a

uma maior radicalização. Ele que de início Íora
cartístá, anti-setembristâ, aproximar se-á de certos
republicanos lOliveira i\,4arreca), de certos socialistas
utópicos (Lopes de N'lendonça) e do Partido Proqres.
sista Histórico, para o qual foi convidado.

Ouanto às contradições entre as Íaccões da bur
guêtio domrrdrtê plas expl cdrr os diversos mov'
mentos e contra-movirnentos que iniciando-se com á

"Revolução" de Setembro irão prolongar'se até à

vitória do rrovimento republícano em 1910. Este

não é senão â ultimacão da Revoluçâo Bur
guesd Liberãl inic,dd" e.n 1832 34, e c-;o§ p'enún

. cios Íoram ã de '1820.

Herculano, não deixa de viver estas contrâdiÇões,
consciencializando as teoricamente e âssLlmindo a

racionalização da ideologia liberal que_irá obrigá_lo à

fundamentacão do ideário dê classe. E possível por
isso Íazer um inventário de questôes que se colocam
a Herculano, como por exemplo: o que é o povo?
Liberalismo ou democracia? Ouais âs raízes da reac

ção? Porque razão somos independentes? O que á

â nação? Ouando surgiu â classe média? Ora a

{undamenlacão da ideologiâ líberal só podia gânhar
consistêncla se fosse pêrcpectivada historicamente,

' lá que â classe burguesa atingira há relâtivamente
pouco tempo o poder.

Sendo assim o hrstoriador vai aparecer devido à

necessidade de encontrar uma base sólidâ para res-
ponder às contradiçôes da burquêsia e dar lhe um
instrumento de análise e uma Íormação sólidâ para
estar segura de si mesma, daÊlhe, inclusivé, uma
génese das suas lutas na sociedade medievêl até à

revolucão,

Frna'me1te, umd ourÍa conÍ'adição vai surgir nd
sociedade portuguesa, e que tem de ser aqui devida
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mente colocada. É a contradição burguesia_pro
letariado, vincada à medida que as ÍelaÇões de pro
duÇão capitâlistas se desenvolvem e cuios efe;tos
sociais só comeÇam a colocar-se verdadeiramente a
panir de 1848 (por reflexo internâcional) e na déca_

da de 70 (quando o proletar iado português iá mini_
mamente organizado consegue atemori2ar a buague_

sia dominantei.

Portanto a história subsquente a 1834 é a da criâção
de novas estruturâs e sua adaptâção à base matêrial.
As forças produtivas como não se desenvolvem ple
naÍnente, facilitam à burguesia comercial e finan
ceira o ascendente político-sobre as restantes fac

ções de classe, que, apesar de envolvidas em diversos
movimentos políticos, não conseguem a liderança
do processo, nem se aventuÍam numa tomada do
poder na linha do jacobinismo. Ao nível do apa

relho de Estado assiste_se ao carreirismo, ao oportu
nismo, ao arrivismo e à agiotagem, que vâi aÍastando
do poder os revolucionários mais consequentes.

Por isso o momento de charneira da ideologia liberal
e também do processo de classe§ é o dos anos de
'1846 e '1853. Um conjunlo de aconlecimentos, que
não é possível aqui analisar, vêm imprimir, pelas

suas consequências uma nova dinâmica ao processo
português.

1. 1A4647 [^aria da Fonte e Patuleira, revoltas
populares reprimidas pela àccão da ;nleívencão es'

trangeira. A burguesia Íinanceira apesar de abalada
mantém-se no Poder.

2. 1848: RevoluÇões frâncesa e europeia. O prole-

tariado loga um pâpel fundamenlal na conjuntura.
O socialismo e o republicanismo suÍgem como ideo_

logias mais avançadas aos olhos das massas popu_

lares e operariâdo. Efeitos de ricochele na burguesia
portuguesa que recua apavorada fâce à luta de cjas

ses. A repressão instaia-se de novo e levârá uns anos

depois à "lei das rolhas" - o regresso dâ censura.

3. 1851: l\4ovimento de Regeneração, que acaba

com a ditâdura de Costa Cabral. Herculano, um dos
responsávei5 desse movimento, decide colaborar no
ministério. Elabora um conjunlo de reÍormas de

natureza económica e polílica que iria bene{iciar
sobaeÍudo os pequeno§ produtores e os trabalha
dores da terra. lvas o ministério é de curta duracão.

4. 1853r Na oposiÇão à "regenerâção" desde 1851,

Herculano Íaz sair â "História da Origem e Estabele

cimento da lnquisiÇão em Portugal" em que procura
invesligar as origens da reacção em Portugal,

Esres anos de charneira permirem-nos aferir o esta_

do de evolução e de degeneresoência dâ ideologia
liberal. A "regeneração" trazia consigo um momen_
to de acalmia política, um entendimento tácito das
várias Íacções da buiguesia, quanlo ao essencial O

essencial era, nesta altura, o desenvolvimento dâs
relacões capitalistas a níveis não dtingidos anteÍior
mente e, consequentemenle, a exploração do opera_

riado nascente. O ideólogo liberal e§tava então
('1853) receoso do comportamento da burguesia,
apelava pâra o seu "bom senso", para não se deixar
conduzir pela reacÇão aristocrático_clericâ1, nem
pelo despotismo bonaPartistâ.

"Ao pé dele (reÍere se ao vulgo, gerrtâlha que não
considera gente "laborio§a", às vezes conÍun
dindo-se, compenetrando se ambas, falando a mes-

ma linguagem está o da burguesia tímida diz Her_

culdno - cuios nervos sâo débeis demais pdía resis'

tirem aos frequentes abalos das comoções polí1icas
(...) A sua vida de artíÍices, de comerciantes, de

industriais, de proprietários, de agricultores repugna

às violentâs tempesrades políticas, aos movimentos
popularês desordenados (...) Aterrada a burguesia

começou a ver na liberdade a espoliação e congra

cou se, em boa parte, com o absolutismo, esque_

cendo-se de que ele representava iguálmente espo

liacões, violências e tiranias de séculos e de que
todas as afrontas e danos de que tem de vingar-se

Íoram recebidas da mão da classe média (peque

na burouesia do campo e da cldade a quem Hercu_
tânô âÍ;ihui â rêvolucão liberal) ír a)

Orâ Herculano sentia que a dado momento a bur
guesia no poder se a{astara da classe média de quem

recêbera o poder e por i§so aÍastava_se também do
liberalismo e da execucão de um projecto nacional
ou patriótico de reformas populares. Daí que Hercu_

lano se colocasse na oposiÉo.

O PAIS LEGAL CONTRA
O PAÍS B EAL

Conludo, ê poÍ isso mesmo, à sua oposiÇão do

regime saído da "regeneração" não tem sido bem
anâlisada. É uma oposição na linha do liberalismo,
dos ideôis da revolução de 1833 - 34. l'4as agorâ

Íace à introdução do capitalismo em Portugal e uma
determinadâ estratégia política da classe burguesa
do poder, esse liberalismo ganha as cârãcterísticas
de utopismo com delerminada seiva progressistâ.



Era a demonstração de que nâo tinha sido concluídâ
a revolução liberal burguesa e que sem ela não havia

um Portugal diferente, em que âs libeÍdades Íossem

reais, a instrução ,osse disseminada, a descentra_

lizacão efediva. O Poder (o país legáli aÍastara se do
país Íãrl abandonando-o à sua sorte.

São dele as seguintes imagens do paÍs real.

"Vi com dor e tristeza deÍinhâdos e moribundos os

restos das inslituiçôes municipais que o absolutismo
nos deixara: vi com indignação essas solenes men_

tirês â que impiamente chamamos instrução primá_

ria e educação religiosa: vi a agricultura, a verdadeira
indústriâ de Portugal, lidando inutilmente por de_

-nvolver-se no meio da insuficiência dos seus re

crrísos; vi, em resullado dos erros económicos que
pululam na nossa legislação, a má organizaÇão da

propriedade territorial e a desigualdade espantosa na

distribuicão das populaçóes rurais, procedidâ da

mesma origem, e dando nos ao sul do Reino uma

imagem das solrdões sertanejds da América, e do

noíe umd lrlandd em prespectiva: vi a injusla repâr

ticão e a pior aplicacão dos tribuios e encargos: vi a

i"li, à" ."orr"n.u pêssoal e íurdl ( )rrq)

Face a este quadro do país reãl em muitos aspec
tos aclual Herculano só encontrava umâ solução,
que era um proqrarna político que perrnitiria ultra
passar a clivaqem existente: que "o país governasse
o próprio paÍs. Para que o sistema representativo
se;a uma realidáde, pdra que as gardntias sociâis não
sejam lerra moÍta, sepultada nos.artigos virgens do
côdigo dà náção, pará que o principio de que o país
deve ser governado pelo país seja uma realidade,
qleremos que â vida política seja levada a todas as

extremidades do corpo da nação. Oueremos que a

vida local seja uma realidade, para que o governo
central possa rep.esentar o pensamento do
País" 

(1 6 ).

A Íase da oposiÇão é em Herculano extremamenÍe
rica porque se Íundamenta no anátema a todas as

torcas Íedccionáriàs (Ípdcção ultramontand e cleri_

cal) l1 7' a todas as Íormas dê tirania que corÍeÍarn
em Portugal com a permissão do poder regenerador.
Por isso a histôria de Herculano e da ideologia
liberal nesta fâse utopista - se dÍLicula mais uma
vez aqui. O seu libera,ismo - fundamentado na H,s-

tória - ganha um cariz progressista e vai penetrar no
Republicanismo a partir dos anos 70. NJão é por
acaso que os republicano§ sentiram em Herculano
urn teórico e que o republicanismo seja uma Íorma
superior do liberalismo.

H E RCULANO PFOPR IETÁ R IO
E AG R ICULTO R

No entanto, Herculano, vai mudar de vida. Ele tinha
consciêncid de que era burguésll8' e que a sua

acção vinha na linha da RevoluÇão Liberâl_Burg!esa
Os alaques que sofreu das forÇas reaccionárias, o

desânimo político que se segu;u, o rrârasmo da vida
nacional encaminham no para urna allernativa de
vida oue linhâ eslado aLd então em segundo plano: d

agricultura're'. Ern Vale de Lobos, para onde se

retirou em 1867, tinha 40 hectares de terreno com_
prados com o dinheiro dos direito§ de autor das

obras publicadas na Livraria Bertrand Aí, Hercu-
lano, vai dedicar-se à "indústria" agrícola. Chega a

produzir um azeite de qualidade de renome mundial
e premiado internacionalmênte

Se j; por si este Íacro é signiÍicativo, mais o é se

verificarmos que por essá alturâ â contradicão bur
quesia/proletariado que se acentud tanLo â nível
intêrn".iônâl lcomunâ de Paris. AlÍ) como a nivel
nacional (1o grande movimenlo grevista em 1872).
Ora porque não articulâr essa retirada para Vale de

Lobos com a nova contÍadição da sociedade portu_
quesa?

Durante os dez últimos anos da sua vida Herculano
maniém-se contudo atento aos acontecimentos, es_

crevendo-se com a nova iuventude que procurava
nele úm mestre e um paiespiritual. Ainda em nome
da liberdade condena a proibicão governamental das

conÍerênciâs democráticas do casino e a situacão
dramática da emigração portuguáa Pejeita, todavia
o ideário sociaiista deÍinindo o seu lL'gar soc;al e a

sua coerência.

H E RCU LANO A LUZ
DO NOVO PRESENTE

De oÍigem social burguesa, a sua opção de classe é a

classe 
-média (burguesia na sua ,ase dê constituicão

ern classe dominante) ldeôlogo liberal e revolucio'
nário de 1834, mantém se coerente consigo próprio
e em relaÇão ao seu ideário até à morte. Enterrado,

He'culano, elé que já se tinha apercebido de qLle os

te-noos Linham mudado, quando de Vàle de Lobos
se escrevia corr Ol,veira l\,4artins Íoi desenterddo
pdra servi' ds mais diversds Íorcas burguesas, os mais

inconfessados interesses. Utilizado em política e his_

1ória nâo é, no enlanto o verdadeiro Herculano que

se revela, mas aquele que essas Íorças querem reve_

lar. Porque a grande ambiguidade de Herculano resi_

de no Íàcto ãe só se poder compreender nd socie



dade oitocentista. Aí ele é o intelectual revolucio-
nário burguês que lutava por um Portugal melhor,
constrúído pela "classe média" em que todos po
diam usuÍruir dos direitos iguais do trabalho e da
lei. É o intelectual que tàmbém revela como isso
nâo foi possível, Íormando-se dois países muito
distantes um do outro: um país de opulêncià legal e
um país de miséria real.

Ora se alguns temas do seu ideário se mantêm
acluais, deve-se isso ao Íacto de que chegada ao
poder, a burguesia portúguesa não podia íazer a
"revolução" até ao Íim. Era um ror'sense histôrico.
E Herculano traça, de certa maneira a históÍia dessa
inviabilidade. O que ele não soube foi que isso se

devíâ a umâ nova contradição que nascia no seio da
sociedade capitalista: o aparecimento do prole-
taríado.

Traçou também o nosso liberal a clivâgem entre a

própria burguesia. E esse aspecto diz respeito sobre-
tudo à {ormaqão social portuguesa. pois tem sido
uma constante da nossa história contemporânea. E

em todas as revoluções e em todos os movimentos
isso tem estado presente, vestindo-se apenas de no-
vas roupagens ideológicas. 14as o que Herculano não
sâbia e.a que d burguesia que representava, â mais
râdical, a mâis progÍessista, a mais "interessada" em
resolver os problemas nâcionais, não era, nem podia
ser, (como aliás também a outrâ), a alteÍnativa eco-
nomica e socidl para o Ponugal de hoie, como o não
Íoi para o Portugal de ontem, depois da Í\4aria da
Fonte e dô Patuleia. A dissociaçâo entre o país legal
e o país real foi-se alundando cada vez mdis, e, ao
mesmo tempo que a burguesia mâis se aÍastava dâ
resolucão desse grave problema nacional ia também
tornando cada vez mais peÍigosa (para si própria) a

ideologia de Herculano em que se estribava. A solu-

Ção dos graves problemas nacionais que Heículano
chegou a inventariar não passa hoje pela mão e

êcÇão da burguesia portuguesa da qual ele Íoi um
dos mais importantes ideôlogos.

(1) Lénirê, O Eíado eâ Rewlüção, Po(o, r970, p.7.

(2) R€cênrêmênrê MâÍceLô Caerano artÍmo!, ôumâ ÍevÉra bras têÍô,
que Hercolano eía â pêí$nalidade mai§ perniciosâ dâ cúkura e dó

(3) PÍoudhon (130918651, idóloso e pequêno.burquês, sôciatisra
utópi@ ê côn§iderado íundador do anârq!Émo. Elcreveu "O que éa
Propriêdadê" e a "Filôsoria dâ Mhéíia".

l4) L"melnd+. peasddo. e soc'dl,$á c'Ér;o que 
'nl 

uenc'ou ô p.-s"

(5) Conú públicadá p€la Côma§áo ner.e.d. dê dnisir á düt.i
húiçao do dôÍ.tiE votado pélô Pan.mento do Roino Uíidô da
6rã-Bêrlanh., e klanda, para socoro das Tê.r.t dê PortuEal dewa$
t.da§ pclo iíimiOo m 14t0. Lhboâ, 1413 (? ). Publicado nôs duas
línguas eÍê donárivo tinha cômo objectivo 'lêmedlar de argum
modo os daNs pÍêênie., mâs muirô pÍincipâlmenre regenerârqu..
1ô for possÍvê|, as bêses da prôpriedade pública; prôdovendo a
cúhu.a das terá5, o rêparo das hâbilações, a eúde dos povos ê o
amparô dos órfãôí' (pá9.63). Eíâmos em prêsênça dê um "ptanô
Ma6hall" pârâ Poitusa edêcididô pera mêrópó e docâphátismô.

(6) Alêxãndre He.culano, "Mousinhô da Silveira ô! lâ RévoLuriôn
PoÍiusôhê" (13561 êm Opúsculd tt, 6,â ed., BerÍand, Lhboa, s. d.
Trâdução do trâncêspor Anrón iô aoÍ96 Co€lhô, pp. 174175-

{7) ldem, llbidem, p. 175.

(a) ldêo, lbidem, p. 176.

(9) ldem, lbidêm, p. 174-

(10) AlêxandÍe Herculâno, "Elosio hÉrôri.o dê Sebá*iâo XáviêÍ
Borelho" (1443), êm Opú*uroe lx aênrand, LÉbôa, s. d., p.33.

l1 1) Herculanô uliliza as duasdâras ind6€riminadamenrê.

112) AleEndÍe HeÍculano, "Os Vínculoí' 11a56), êm Opúsuro. tV,
4â ed., Bed.and, Lisboâ, !. d., p.4.

113) Íambém aí, Hêrcula.o volta a bateí ná mermâ teclafundamen.
ta.do o sêu pônlôde vista. "Asim o gâtiner€ de que Mousinho êrâá
âlma, cônduzia de rrente a rêvoluçãô polr'ti6 ê a revoluçãô econô.
micâ, Com eÍeito, quase todas ãs leir dn.lo'iák dó duquê de Brâ
sança tinham de um lâdo â primêka, do ouÍo â lequnda. Não tinhah
tanto o erácrêr dumâ édÍicação .ôva, coóo o dúma teíívêldmo-
lição. Mas duês demoliÇôês, at€ota.do ao esrado do pâis, ôÍa bem
mâis importânre do qúê â oÍsanizáÇão" em Alexandre Herculano,
"Moúsinho da Silveia o! la Revolurion Poíugâi*" êm Opúscuros tl,
6â ed., Bênrând, Lúboa, s. d., p. 193.

(14) Alexãndre HêÍolano, Hiíó.iá daOrigm.Eíáhêleimêntodâ
lnqui.icão ú Podugal, Íomo t, 13âêd., BêrÍand, Lhbôa, s.d.,

{l5l Alêxandrê Hsculano, "Ca a aôs êlêitor6 do CíÍ.u o dê Cin'
ta" (1858) em Opúsdlos ll, 6a êd., ae(rând, Lisboâ, s.d.,

{16) O PorlusEz, no34, 20 de Maio de 1853. Credo político de

117) HeÍculanô criticou ÍeÍozmênle ô pâpa Pio IX, o Côncíliô Vati

113) Numa Érta de Vale de Lôbos diriqidá â OliveiÍa Martins côm
quem se coÍBpondiâ, Htr.!Lá.ô deÍine ô seu lusâísociâl: "8úÍg!ês
dos quâr.ô côíados, liberôl ferenhô e pÍóprieráÍiô, ainda que peque'
no, renho rodos à bena do mod..nô
cpôdnp)e do eanqe..íd P,oudhon-)ou n .nodo opeiá 

'o. 
Lmd oà>

nGsâs manias que se maniresra dê modo êsandalôsô n6reiempodê
vaíejo, é a dê.ão nôsdêixâr Íôubárpor ãquê16 pobr6 má irês,nêm
nô Íabalho que aiu*â.am da.nos, médianre um salário ivrêmente
àtus'"do. nêm .ôsi,urôt ors;frô,es. qJ., po, cegd p,erJEE!;o.
supômos nosús, óm o Íivolo Íúnd.re^to de quê os comprámôs ou

ll9l O qLe aào que, d're q.e rá da fl'o,menre o -àop'eocLpdsÊ.
a qusrão ds' iórc ólocâ rê, em HÉeiano, .àô ,o côTo p'ôbl"mà
nâ.iônal, mas cotrio problêna pÍáticô. EÍa n*esúÍio iniciar explo.
rações ôgrí.olardê tipo.ovo (lêiâ sê: capirâlhb) Poíhsoráêm1354
ê\p ô'd no Calhd,,. dã A ,áb dc umc g'ca,".rodelo de oa'cp'o -om
Joaquim Filipe deSous. úm laiiíund ário.



interroga
homens e mulheres
da cultura portuguesa

l€SÉ/Revrsra CULTURAL é um dssafio
para aqueles que promovem este novo menúrio.

A principal característica desre desaÍio é que elê não

é ó paÍa nós. PÍocuÍar os caminhos da cultuÍâ
portuguêsa diz respêito a muiÍos mais do que Íós.
Deveria dizer respeito a todos os portugue6es.

- Auato anos após o 25 de Abril de 1974, em
que estamos?

- Como se sentem os intelectuais neste paÍs?

- Em gue pensam?

- Porque se batem?
Aue olhos deitam para o seu e nosso futuro?

Pela nossa parte, âbÍimos as nossas colums a intêlêc-
tuais dos mais diversos hoÍizontes e câmpos de
intêryenÉo. Com 5 pêrguntas apenas - Íão ftíceis,
tâo diÍÍceisde respondêÍ.

O númêro ê a qualidade dos inteÍrogâdos - cujâ
liía apresentáremos no prôxlmo númeÍo -ius-
tificará poÍ certo uma lqp§h especial.

Anossa.Easuâ.

CULTURAL




