
PÀGINAS DO I,.,i0U Drl§.IO pO!Í'rICO;t de -16-"+-73

rrEstes cinco dia"s que acabo de passar em londres deixam*me
a alma ensombrada e já não apenas de algumas tristes dúvidas cono ta.n-
bém de aataríseimas -j;risteza§" llegresso naquele estado de espÍrito que

âcontece nas pessoas que vão visÍtar uma nobre e quorida famÍlia e a
encontram moral e :1,:'is.l-ç'..i::r.l;: desbayatada, num desarrumo de casa e de
ldeias en que os mais dig:r.os sinais das tradiçôes que a enobreciam
são, âgora, simples fa.rrapos" Custa*me isto como um velho amigo da
casar üIIi quase parente afasta"do, que se habituara a olhar para a prÍ-
ma Albion como a c{nica e snob gr:ande senhora que durante sóculos e à
cueta de muitas expoliaç'óes, a,163rmas vezes, nos foi nuito Íitit e com

ê1a, por coj-ncidência de j-nteressc,s p defendemos a nossa própria casa
quando ameaçada por vj-zinhos 

"

A um anigo dos antigos e raros que ainCa acham que vale a
pefr.a ser e parecerrigentl-emâfl", i:erguntei se o porro inglês actualrtão
desylrtuado Ce t::adiç'des.se::ia. ainda capaz de se unir no voluntariado
da entrega e cro total sacrifício'rrara defender a Pátria, corto aconte-
ceu perante a alneaça de i-IÍt1er" iilive coao resposta:trSe ísso acontecer
dentro de pouco t mpo, admÍto qr-re aj-nda seja possívei - nas se o inl-
migo prolongar ba.stante o período da corrupção ;:'. que vi-vemos, então. 

"
e lirritou-se a encol-her os onbros,.

?ois se isto 6 i:ossível na lnglaterra como será no resto da
Europa 0cidental?

Estamos perante un Ínimigo que sabe o que quer e não preten-
de colher frutos verdes e ill.e,rgos. Joga coiii o tempo e conta com a cor*
rupção que uina vida excessivo"nente fir,cil e tão falsamente prdspera
eega os povos ilalra as realidades crueis er:'r que afinal vivem, graça§
à excessiva fartura"

Sini, nunca vj- ur,:a Iniqlaterra tão fa.rta - com tanto para tan-
tos e ãpenas poueos a merecê-t;'., i.relo seu trabalho e pelo seu sacrifÍ-
clo.

sócu1os,
já quase

vidual 
"

um deYer

À Inglate::ra qlle foi rirãe dos clj-reitos do honem e, durante
o e:remplo da h"berclade i-ndividual e social entre os povo$1
perdeu totalmente esses bens preciosos.
A liberüade ó, no homem, a. sua naÍor responsabilidade indl-

Bendo do foro do direíto.rrôpri-o terá de ser praticada eomo

sagrado de cCInsciência e de respei-to pelo próximo"
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Yerúro coil! a improssão dol-orosa o.ue até os ingleses já deetruÍ-
t.am o yerdadeiro conceito dc liberdade porque esqueceraa os devereg quo

gsta ].hes inrpõe para âpênâs proclamaren o q.ue eonsideraq, agorar os ggue

illmltaüoE dl.reitos.
0 rela:camento na.s regra.s da vida socj-al e a facilidade com que

as exigências l-he são satisfeitas já colocaran este povo na situação
doutrOs oeidentaie que 6 a de ssouârela faeúlidades que nem chegan * àSta*

cLa,1, devXdanrente, porque não sâo o resultado individuaL e col-eotivo de

êsfotço e de devotada Produção, '

E Já nen vão às urn&§ e pouao se interessarr pel"a po3-ítieartão

ôorrpaôog se mostpem nos gôzos fáceis da vida. nesoladora a percentr"gÉn

àe votantes para o Sranile Conselho de londres e no qual, como 616gi0Or

os ttrâbalhlstas obtiverarn grande i'-raioria porque dentro da sua extrer*a-

roÊ{üorda senrpre se nota a tal dÍsciplina que thes é inspirada nurn al.etr-

ta eOnstaRte por aqueles do Orlente eue r §erir preÊsas, e§pera$ congêglxíf

o üoaínlo do §lti,nao numa nova socied:a'de eonun.Í-sta.
' §enapre que lioq a londres ura do,s espeetácuLos que procuro nã0

perdelr.§ o de uraa sessã,o parlamentar, §tas a qtte P'onto Já desceu ieto tam-

b6a aa !átri.a aas Câuaras doe lorÍ,es e doe Conune! Já não eâo ldeia"e qtrê

se deb,atem, s.ão insul.tos rgla se tloean. }íiLs,on, ap'ontando nalereadanente

pa1ç 1teath d:iz*].he que nente e porElrê 6 um nentipo§:o \ruIgar ' tr{eattr que

é usa homem muit,o s,ensíveI, atre"p'a1ha-s:e, r*as,t,Ígarqua§e sen some ü81âs'ps-

tr.avrasd:e queÍ"xa perante o inus,itado insuLto e afasta-se eoao guem que]l

di"ufargar ur:aa lágrina de indigne,ç,ão: À C,âiaarar de pá, voci.fera de's'otsd'e-

rtEêanâate,r sendro douÍnantes o§ grÍt,os d,os, txabalhisita§ a c'hanarenr rrra,ên.-

tÍfOgOn e frfar*anterl U9 she:fe do ?artidro Conservador e PrÍme'Ír'O ltÍnÍetrO

üo üOve,lúo de Sua MaJe§,t'ade fsalel II de fnglat'erra.
O r,§peakerit tent,a7. êr1 vão, rest,ab,e1Êser a ordem mag J,á. teo a

plerrlllea d,eseaÍ.da sob,re os ombrro,§ pond:o à vi,s'ta ume testa t'ão' alt'a' Eue

talveg seJa celvice .

§; .lmdo Ísrt,o por oeusa d.o,Sierc,ad'o Conrum QUêr nâ verdrad'ts'r t'em

glidto, üxI r8âú;âÍre,Í.al de raz6es para ataqtles dia oposiç,ão' ao Governo, 1t6's'trg

tao,*,trItg,;, o gr.and:e e.se'andalo 6 o da nante,igã. §ão nil.hare's' d'e t;onetradag'

r,rn.ffina1eiih de mant,eÍgat' acramuLada a perder valor e que te,r'á d,6' s§81

va$düdtja. ao,g, fuss;a§ p,or,rneta;de do preço, euquanto na pr'ópria. xnglaterg'a

Já eg,tão,a i,np,o:it'ar mente,Íga d'e p'aís,e's cJ'a c,oftina. de fe.rr'o.'..
.'f',.,
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0l.[inistro 6s,:,áiricultura ba]-bucia uÍre"s explicaçijes nas ê levado a
admltir que a decisão tortarla nul:le das con.j"ssões do I'iercado Conrum

resglvera dÍspor clartl'{ontanha de i'[ante-lgarre q]1e ele, em noae de

Inglaterra, a"-Llenas se ahstj-vera rie vo-i;a:r eL1 s:i.nal de protesto'
Nova balburdia, desta vez cou gri tos de tip'dm-i-Lari-se i Denitam-se ! I'

Um deputado traJ:alhis-i;a, nais e:ra.l-tado, consegue, finalmen-

te, fazey ouvir r1a ccmentário ql1e pe-Lo ser"l. simi:olj-smo r:e parece sên-

sato: ttBasta - Coineremos a nossa ma-n'üelga reexpo:rtada pela Rússia

e isSO Será ruelhor do que não termos manteiga ,lenhumarr 
"

fnfelizmente ni{o á- só a man'l;eiga reexportada pela Iffi.SS

que está a alime;.l;ar os,'i-ngl-eses. S!Ío nui'Las out.ras coisas que 06

envenena^m ta.rub êil-
Ao mesno te.mpo: en Lond::esr os nosrtos t:rabal-hj-stas ganha-

varl posição dominam.te , no Grande Crrnsellro Mi:'ni ci- onl. clre conta com

uma população de ctuinze iliilhões^ o qrle d cle a.i-r-rgjr porque tamb6m

aeabo de saber que estes mesnos ilo Partido da Cposíção, que terão

probabilida.des cle vo...-i,a:r ao Iocier, ccn'r;inr-ran fj-i'rnes no seü óoio à

po1ítica ultramai: j-na portugaesa -r evand o'-os , a'úe c â Oeselegância de

terem deelinailo o ccnv-i-te par:â v-isitar Pcrtugal- em r:etribuição à vi-
sita que depr,rtaclos por'ci-Lgneses ftzera.fl llecentcilente a \testminster"

São ainda estes que, baseados nur13. esque::da que perece estender os

§eus alicerces para alê,n da fron'beira trol-í-';ica qlre divide o Ocidente

dO Oriente, atiçai.i os novimentoS 'üer::orj.s'i;as ec.;r-r":a Po-rtugal em

África, nuna atitude de f alsa genel:os"üa'de huRanj- i;ária"
Enton,cro , nos ilPaços l',erd i-d os I , d e trJ.:s-i;mi nster I üil velho

rábula da repor'uagem parlamentar do ex^'vetus';o fines^ EIe qlle é dos

tempos da guerra e eü€r neÊsa al-tr-rra, andou pelas Ispar"àas também

sê mostra clesalentado con a evolução i.rl.-i;::a'*'node::nizan-i;e ató do pr6-

prio jornal em qu.e traba.lhairrEver;r'rhing js going Popi,,. li

Aproverteí- falar-lhe no f:-noso edi"i;orial com ql-l.e o Times

rlos raimoseot:- desdízendo tudo c-1uanto, de bot:i e ;i'rstor tinha publicadO

a nosso respei'bc) eil 1'1oçanbr-que e fo.i:a i-a.go â I-inha.

Xm resposta fez-:lte uo"iai' qr-r-e, na véspclla, o aeSmO Tj-meS

tirüa dedicado um supiemen'uo i:u-l:-l j.c:i';ário, de 61-rande estilo lauda-

tórior âo Vie-l;nar:;re do Norte::ra.s que para esse nào achou razã"o de

qualquer comentâ-1,j,-o Ce sagrailá,vei lL po1íti-ca da.quel-e País " "Itrs all



Pop!,,rtt e con e§ta expl-icÊ.ção nos despedj-mos'

Mas o espectáeu.Io que londres no§ ofereee é de verdadeíros

vea1rdevllle !

0s ta:cÍs , agaYa conduzidos

m'ánoe deeçamízada, Jfi, nada tem que

vêiÉ' r:le fora:r dignos §ucêssorê§ dos

por unâ frandulasê$r mais §u

ver com os resPeitáveis autom6-

Coupé e dos Cab, com cocheirog

de ehap§u alto.que davam a iiião às senhoras para as ajudar a descêtr'

lIojo, permÍteg-§ê perguntar parâ onde 6 que quêxeno§ ír e só vãOrOe

lütes convier !

**g,g,ts* encharaelaJo es ruâs e praÇas traiando lnconce'bív61*

neate trapos d-esirmanados, barbas hirsutas ou sÍmplesmente po? f,aB§I

g cabelêira§ que são concertera rralhacoutos Ídeais para parasitas

que eleg coçan ostenslvânrente '
A maioria destes "vadío§lt profissíonal.s é constituíAa por

honens e nrulheres de soÍ. À sua atitude é de ôesaf,io e qgâ'nd6 §e

trhrepergpnta o qu6 estão a fazer, a re§posta ó qqâ§e §'êBI'prê ü$à guêí-

xa âElarga eont.ra a Grã-B,etanha'\rte o$ atraiçoou poÍÉ ai.ndia não thes

*eu tnrdo a que ten direi.to para e-v'p,t*}§af todoe os brârr'egs dlge tergi'-

t6riss af,rieanos e outros não europeus onde a expl0râÇâO Cotitinrta, fi

IS.tO mesng e muÍto naie afirnam eonstante'mente eo§ repqftere§ üa

sy Íng1ers.a que Lhes dá. yazí.o e encorajlanrento,

0 Datly ExpreS'Sr ent'retanto, t'rouNe-IIOB un gfitO d:e' alie3*--

ta quanto ao futuro 6tnlc'o ria populaç'ão' lond'r'Ína' §egurndo 0§ §êu§

eál.orilloe e trylqn6rlto'S est'atístteos, ââ áveA t'otal de Í,Ond'res I POa

a11rura d6 L980, a poplllação de indivíduos d'ê cof terá êxc'e'd'Íd, 6'É

U#o.
Suando leio i.sto, rec'ordo um ep'ie6dÍo tão trÍ'ste do§ ve-

lhos tenpos de tro'dges em que, i1o i{oteI $avoyr lr.ü nddie'o p'ot'tuguês

iluE,tre; naturaL d,g XnIrArnb'ane, Ca"Édd'o e'Om Uma senhofa l'ngüeS'a e'e'

g,uÍoid,oru no quarto ds hot,eL pôrqü-e r âo sr,It'raf no $41.ão de Jrantás',

O mOXdlOr,,rO, âp.Mnaüro d'6 C'E!s'âCâr Lhe h'arrOU a etlt'r'adrA.. 3 peê*§'ei qUe

yx§q, há. orÍme É'e!1 sa§'tlgo I

Es,t,ãO ne a'O,d:a OS' ê'§pêctáCUl'OS' d'e ef'Ot'i.SUO Ê O'§' OUtTO,§] AlâO

tem q*emr o:s: fr€.q*e:lte, At6'aS nront'as das }ÓJras de mOdas Já teU

cartageg e faz,e:r' es,p,írÍto er'6tic,o. Bm PÍe'ad,J.l1yr }e.c'1aur'a.Í+do,mal.ag

d;e vÍa*Sn dê e,e;sal, a le'genda, en gfand*'§ l'e'trasr erâ â §rêgtl{Rrt'e-Í

ulll6 tn hersrr,., SÍnple'sroent'e fantásticO!
"f ,,,'



PAreoe que as lojag que tornararo, no§ últimos anog, fanrosa a

cidade de coponhague coao centro da pornografia ocidental ,abrÍra.u gfan-

ctessucurgalsemlondres.ÀsloJaaeaspráticasinerentespois'hoje'
em Í.,ondreg, s6 se sentirá sd quem não qulzer coryer o risco de andar

ayÇntgfgsamente aeompanhado. I{essas lojas não apêna§ se vendem os'

ObJeetOS mais estranhos oJle a fuoaginação .pornogrâtica possa criarra
paf de llvrOs e lLustraç6es ex1:llcativos rcomo se exibem Os obJeetos,

em estilo de nuseu:i- que sâo constantemente visitados e apreclados at6

por m§ninos e meninas acourpanhados por seu§ pais' Jovens empregados ê

emprggâdâ6 explicam Oom o ar ma.is natural-, a função e utilização dos

obJeetos expostos coEo §e fossen irrofessores de anatomi'a numa aril"a

Apr'priada. Rovistas só para houens e só para mulheres conpl-eta:r OO

Eglos dldáttcOs pa:Í.a que a conseiência da anilralidade humana destrua

o que resta aÍnda da üilrüinusÍdade das almas nuna sociedade decadente.

Mas a grande aula p::átioa está nos cinemas que exibem filmee

esmo fanoso ttÜl-tlmo Tangorf .

As sess§es são pernia.nentes, desde as 10 da nanhã,at6 às duas

cta madrugada segurnte e os bilhetes estão vendidos para todas as sês-

eões com a a.:rteci ação de dois mesês a não sex Qtrêr etr] Yez de 75 xê-

lins §e pagre cinco llbra"s por un'lugar'
Creio que nestas 1ojas, nestes cinemas e nas nume?o§ÍesÍmas

caÉag eü que se anuncj.ar,r o aluguer de raparigas de qualquer raçarcor

0u idade pâra acompanhareul turistas que sê slnta"n s6s (desde seis 1i-

brag por día) serão as únloas actividades industriais de londree em

Q,ugr até agorar sê não nranl"festara^m greves, nem me§mo de aelo, tão

emnqd' ne gtrande urbe. Há porteiros de hotel que deixan as malas, do

passageiro que chegoul a jazer no|thallttdurante horasr FoI estarem

6B greve de zeLa e nB,B aapatarias êm que: hâ mêsma atitude de psotê§tq'

empregadoS Be 1lnita^m a áizer: tros sapatos estão naquela pratelelral

pf 0cufe-og ê exPerimente-o§ ' 
tl

MaslondresnuJlcaestevetãoalegreediverülda'
A nossa querÍda prlma ÀlbiOn resolveu tlrar o esparti3"hO

dae convenções em quê viveu apertada durante s6culos de preconceltost

üa f6 reLlgÍosa e de orgulho que a força " Isleza da sua histdrÍa

Itrre a§§êguravam. 6 rrgentlêrrantt de naecença 0u §e esconde envergonhado

,f ..,



6

e confirndido no melo dura ijundo que não 6 o deler oB sÍnplesnente expe-

riuenta a alegfia do paganismo como ura Àdão Qüêr fi.nalmente, tivesse
provado a naçâ do pecado; e os outros que não sendo trgentlemenrrpor d1-

rêito nas se esforçavan por o pêrecorêSr agora tambénr perderom rumo ê

nroyêÍr-sÊ ao rj-tr,ro da música típoprr , ainda
Entreta"ntor rlo ambiente solene que envol,ve/o Pa1áeÍo de Eu-

okinglrgn, a Guarda funperial continua 5-r:rponente como estáüuas er6Sridas

em volta dum templo sagrado. À [orre de Westninster continua a badalar

en to!1 cantante a hora de Greenwloh e o fanisa corre resi.gnadanente para

as turbulênclas do Canal de. i,iancha, Enquanto estes três factos sj-ubdff-
oos resistlrem à fúria aos corpos dissipados de alna que o vício proeu-

ra ânü$a1;1zax, devemos ter esperalr.ça de que nen tudo está perdido neste

baLuarte do Ocj-dente europeu,Preferla$os, contudo, ter certezas.e nâo

apenas generesas espêrânças.l,{as conor sê Sua llaiestade Graciosa, a Rai-

nha ISa,bel If rtendo cono Governo de apoio,.neste momento, o partido
Cgnservador, abre una excel?ção histórica erpela primeúra Yêz no proto-

eolo da Corte, convi.da pâra passar un flm de semanar flâ intimida.de do

eastelo de trttlnrlsor, ulr embaixa.dor estrangeiro e esse é o repre§enta$te

do Kfenl-lur? gorao será quando o seu Governo voltar a ser trabalhista?
fnfeliamente , hâ mesmo motivos de preocupação quanto ao futuro da nossa'
yelha Â1iada e ou. que nuÍto a admiro não me regozijo cora a sua desgraça'

Não eerá, portanto, ingratídão, antes, ume i:redida de sáUia prudância

que eLeyemos bem alto os muros ciu,ê nos proteiai* de mau§ exemplos pois

at6 pode acontecer que un cl1a possamos socorrêr, com salutares auxílíos,
o anígo que se deixou transvlar,

IUIS C.IUPT
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