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1., -.,ru.,,- ia' ll.J[ír6iüêrra'ilnperiatrista e a posição clos soldados e algtrns'gÍ'upos de de

-jà,er'tôres pcrante essa guerrarconstituem o motrwo das 4 canções d"o discc'

"Vitia{)a''R"+tôlução!t dé Tino Floresrdivulgado há algr:rn tempo'
:"'p;: t'i-1,ôia ae Tino Flores os soldados do exército colonialista são sem.

pre ilobrigad.os a matar"r,tf aprendem a matartr r 
rtrnataÍn sem .razãott. rtOs bran-

coÊiÇom armas de fogo./vive-m rra tri-ste ilusão/Oe a matar pocler vencer/oe

eueitêm a :, azá'ot'.'Bn 4 cançôe" =obf.". a gqer-ra col-on{a1 só r:ma vez é que

f ez referência à morte dos so1dados. do. exérc-ito. .co.l-onialista e mesmo a's

sim nurna base erracla. Ora o quê é que um can'Lor revolucioná-rio deve can

tar:as baixas que os colonialistas infl-igem acs nacionalistas africanos
ou as vitdrias destes sobre o exército colonialista? De que lado esta
mosS dos defensores clo colonialismo que assassi:ram rrse§l querertr,ou dcs

heróis que dão a wida pela lihertação da stla terra? tr'azemos a propagar!

da cornpaixão hipócrita ou d.a violân'cia ievolucionária? Fazemos a propa

ganda do atrazo político Oo 'rrportugnezinho vaienteftrou da luta conscie::"

te contra o imr:eríalisrno? Somos internacionalistas ou ctruawinistas?

Maig adiante diz Tj-no Fl-ores: ,,Triste ilusão é aquela
Quc a mortc está a causaÍ'qüe A mOfICJ e§Ea' a I

: I Dos filhos rla nossa gente

alle nunca Prrde falart'
.., Ora vejarnos:'a Itih-rsâorr colohialista está ,:obretuclo a causar a morte

de quem? rrlJos filtros cla nossa gentelt ou dos rn,:lhores'filtros dos povos

r'ras col6nias ? O napalm, as al.Ceias arrazad,,as, as . execuçõe s sunárias , os

assassínios de populações inteirasras torturasros campos de concentra'-

çã-orsão obra dos coloniatristas ,ou d.os naciona1istas afrj-canos? E iá aL,

guém os ouwiu lastjmar os seus mortos? E são os portuguê§êrsr,.anti-ímperé.

oíi"t"u e revolucionários para quem artluta a:madalr é o pão no.sso de ci',

da dia à mesa d.o café quê lastilnam os mortos clo exército coloní-aLista?i
c rarrnl rra i nn4ni nq ;A nêr1 qârâm ôl!í) s{-1 r:a lhar. um .dia tambemSerá clue csses revolucionário.s já pensaram que se calha{rum Qia tar

eles'tqnão cle matar !talguns:'filhos da nossa gentett? E depois: coÍÍl'o é que'

sai a cantiguinha? Antes cie abrir a bocarmesÍno que seja parrr cantar'ré
àempre meJ-hor iensar duas ',r"r*". , '.; ,

. Da.r, a victa nela libertação do:po\ío é um.-d.ever e a qupreúa honra para

um rewolucionár,j.ormorrer pe1.os f,aseisJas e.cotr.onial-istas é o destino
mais miserável que urn trorneru pode ter'
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o que é que TLno tr'l-ores quer celebrar nas suas cançõesr os saorifícios
lreroícos dos povos das colónias para €qrfl,.§e€f,rirern, a.i suá Xib,eqüaçãor ou a
morte miserável de algrrns soldados do ex6rcito'êoIcjnl,à'lista português;?.,
E qreqmo que quei-ra cantar a morte miserável de algrrns soldados dó exér
cito colonialistareue atitude tomareue sentimentos faz nascer? b &rfo
e o desejo de lutar contra a guerra l-njusta e os seus responsáveisrou
4 compaLxâo pelo triste fj:n dos sol-dados?

Mas h.á pioft Tino Flores oferece como prémio aqueles que rtpreferem
ir para a €uerra/sem. nunca a clesejaremir,a liberdade de poderem voltar
para a Sua terrains quanta saud.ade,..

;à';;'iilâ;';;;;;'
Que eu abanclonei
E a causa é uma guerca
Que nunca clesejei
Penso ern muitos outros
eue para não a deixar ;

, treferern ir para a g,r.rerra

Sem nuncà a desejaremrt
Merda t

É. preciso não fazer confusão entre os sentimentos egoistasro intereg'
se pessoal e o internacionalismo proletárlo.É precLso ctrama.r as coisas
pelo seu nomer Entr.e o regr'esso ao ttdoce l.arrt da.s forças col-onialistas
rrem missão de soberaniart e o camjlho do exílío que tomrarn os dcsertores
há r-una diferença fondarnental que Tino Flores tilha obrigação de coÍrtre-
ce,r e proclamart ilLá nuna terra distante

Há tromens que estão a luta.r
Dr.un 1aclo negros d.o outro brancos
Quem será que wai gantrartt

''B.l-. advinhal Quem será? Acreditará Tino Flores que são os colonia-
fistas? Tem dúwídas? É bom que esclareça rapidamente os seus auditores..
ÂssÍrnl'está dirruJ-gar as ideias tresj-tantes da peeuenâ-burguesia sobre o
compromi§sorque são rana clas bases ideológicas d.o neo-col-onial-Lstro. É a
partir das dúvidas sobre quem irá ganhar a grrerrarque no seio da peque
na burgrresia faz carreira a palawra de ordemrrtNêm guêrrârnem aba.ndonor.
Inn cantor revoluclonário ,atrawés das suas canções d.eve d.esmascarar e

combater as tendêneias para o compromisso que a burguesia portuguêaâ se
esforça de alimenta.r neste momentorem quê já compreendeu que não pode
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ganhar â gtler.r"a. Â guerra cle ].ibertação clos po..o" àu.," co]-ónias terrni-na
rá pela vitória dos povos .-Ias- co.l-ónias e peJ-a rlerrota dbs colonialistas
nortugues€so Assim d.ewe ser e a ewolução histórica da J-uta indica que
assi-tn será. Os cantores' revof-uciovrários tem um grande papeJ. na <triuu1ga-

çã: Cestas ideias. Só mobilizand.o a arte popular para o ca,'npo da rewo
ltrção e utj-lízanclo a arte para fazel^ a propagatrda du$a J-inha rewolucio
*ál.ía ccerente corn od principios marxistasrse pode mobj-1izar o povo t:or
tuguês para a luta con,tra o imperialismo;só a partir daí ittraverá un PoI
tugal x1ovorr' 

"E wão elas sempre à igreja (as namoradas clos soldados)
Pedir a Ceus quc thcs faça
O ;nilagre que 1o6o acat e

Com torla aquela desgraça
Mas par:A quê tanta oração .

' Se o culpado não é cleus

A c.ulpa 6 dos assassínos
' ; ,Que g.ol.er:nzun a naçãorr .

t

Nestes versosgTino Floresrrefl-ectq as posições mais,atrazac.as <las

massas populares portugrresas sobre a éIuerra col-onial-listo éra maís per
l

feita aliança do obscurantismo religíoso com a alienação po1ítica. &n
,'t'Portugalrtristorióamente a'iácia de rleus e a religião são o rnais forte

cj:nento ideoldgico do i:nperial-isrno e clo ôo1.oni-al.1smo;é a a1.iança cla es
pac? e da .rrr. Será que a conquista das colónias.não serwiram para rrrl;!

latar a Fé!t'? E o que á quo fazem os missionários? Será que os paclres,
bispos e carcLeais não abençoarn as tropas que wão e wôrn de reprimir as

Suerras c1e libertação clos'povos Cas co1ónias? fsto é Ae ta1 maneira ewj-
r-lente que clescie há algunr ternporurna pa::te clo baixo clero mais progçressis
tarcorneça a tomar posigõcs'contra a guerra colonia1- e a tlenunciar as po
sições da h.íerarqui-a reJ.igiosa.
Pocler-se-ia combater o i:nperialismo efi-cazmente sem cornbater tambem o

obscur.antj-srno re1ígioso e as i.Ce-ias retnogadas e reaccionárias sobre a
ftcesgraçafr que corrstituem para os pciwos as grrerras d.e libertação?

Tino F1*ores esqLlece-se que a garerre eoloniaL é tarnbem e sobreturlo a
Guerra cte Libertação rtos povos das eolónias e qlre exactamqnte é esise o

así:ecto da guerra guê rleve ser ,canta«lo e exaltado e não apenas o aspg^
cto cla rtJ-uta contrâ a.repressãortl A:Guerra Ce Libertagão dos powos d.e

AngolarGuiné e Moçarnbique'é r,ruito *oi" qare rafla meraft]-uta contra. a re-
pr1:)ssãott !
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As canções d.e Tínor'Flores são o rêflexo da palavra de ordem de funrlo
neo-colonial-ista:ttNão à gu.erra!trlcotrn tud.o o que e1a comtórn de paeifis'
morhunranisrncrde impotência e wã lamúria, São a expressão da,mentaf icrlAe
pequenQ-burgrresa que gantra raízes meàrno nas massas popuJ-ares'se não fôr
combatícla. Tj:ro Flores não compreendeu aj-nda que as palavras de ordcm
jüstasrtte.stc rnornento em Portugal sobre a Gtlerra de Libertação dos povos
r-las colóniasrsãottlViva q Guerra c1e Libertação d.os Povos clas Colóniaslu
e flViva o j:rterrnacional-j-smo proletário!n. Quando eompreender istorcerta
mente qtre renegará este per{o,1o cla sua prorlução e passará. a cantar e a
diwulgar a verdad.eira posição c1e c1âsse clas massas trabalhadonas peran
te as Guera'as de Libertação e perante o internacionalismo proletário,
As cançães cle Tj-no Flc'res não fa.zem avançar r.lma polgar-1a as r:osições das
massas popularesratrazadas politicamentersobre as Guerras r."ie Libertação"
Ântes pe1c, contráriorelas não são mais que o espeltro rlc seu atrazo i,1t
oldgieo e polítíco. As canções c1e Tino Fl-ores não são a expressão rtra

consciôncl-a anti-imperialista iros sectores cla wangrrarda das massas po-
r:ularesrmas sim o auto-retrato cl.os clesertores que recusam urna guerra ag
justarme.s não saberr ainda o-quc ?rão.de fazer clepois clisso. AincLa não
compreênrler'anr que essa guerra só é i,r.iu.;ta pela parte dos colonialistas
e just{ssj::ra r:e.la parte ri.os povos clas colónias. Os povos cas eolónias
têm mais que razão para se revoltarern e para aniquilar"m(iísto érnratar,
ferir e fazer prisioneírosrt) as forças ao serwiço da.burgr:esia colonia
lista portu6luesa.

cantor saícl o <1o povorTino Flonesrquer cantar para. o povorquer ajudar
o povo a libertar-se clos seus opressores e explora.clores"Mastrajudasttd".g
tas são:zrais urás ctro que boaslrrajud.asl desta.s está opovo farto Ce ter e
por ísso mesmo nunca passol: cla cepâ tortar

Tino Floresrexprime ccrtannente aquilo que pênsa.Âs más canções de
Ti-no Flores são reflexo c1a linha política errada que el-e segue. Entre
as intenções e o resultado cla sua obrartr-rá um abismo. pensamos que Tino
Fl-ores não clewe muclar c,l e n:eio rie expressãorcLeve é mudar c1e icLeias.
Dewe arlquirirttas ideias justas que são próprj-as cluma classe cle wa.ngu-
ardaras quais descle que penetram nas mâssasrtornaft-se uma,força materi
a1 ca!)az cic transformar a socier-larje e o mundofl.
Se assj,n acontecer as suas canções não deixarâo de o reflect1r.

coMf,TÉ ilvrvA Â rtEvoLUÇÃorMAS pRoLETÁ-RIAil


