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DO POV,,o



IrritÍtel rre enecD ntr.o
de
rloão Portugal
GOltt

Zé Povinho

João .Portugal-Adeus, José, andas sempre tão triste?
Quando éramos rapazes, gostavas mais de cantigas do que
de tristezas. Andei 40 arroõ po. essas terras de Po"rtugal, sàm
te ver, mas 40 anos não são 40 séculos. Estás reãlmente
muito mudado.

Zé Popinlco 
- 

Em 40 anos dá o mundo muita volta,
e se eu ando triste é porque tenho razões para isso.

loão Portwgal 
- 

Dar-ie-á o caso que ie tenha morrido
a mulher e que andes aqui pelos monies a procurar esgue-
cer o desgosto /

Zé Pouinko 
- Náo, amígo Joáo, a Maria anda para

aí tão triste como eu, com o õorpo feito num farrapo 'pelo

duro trabalho de sol a sol. A teria é cada vez mais-a ierra
de ninguém que só dá cardos, se é que os dá. E como se
isso não bastasse, e à conta ainda dessa desgraça, os filhos
partiram para essas Franças e Araganças e coi-r eles os netos,
tudo. Raio de Vida. Parece quJaté perdi todo o amor à
terra em que nascemos,

João Portugal 
- 

Não sabias gue tinhas passado por
tanto desgosto, meu velho amjgo, ús um homem não dãve
sucumbir. Quando a gente encontra o lar quase deserto,
olha..para a sua Pátría, jâ que não pode olhâr para a sua
família.
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Zé Povinho 
- 

A Pátria é paru os ricos, e para os que
mandam. O que me vale, 

"p.rai 
de tudo, é a minha 

",'r*ád.e uns torrões que me deixou meu tio. Assim os mcus filhos
regrpssassem a casa.

Jodo Portugal-Lembra-te que és filho do Povr.,, e

vê se escutas uma grande voz gue já se ouve ao longe e nos
promete dias mais felizes. Lfm homem não deve amor só

à sua família.

'Zé Pwinho 
- 

f,n1fie, a quem mais deve o Povo o seu
amor?

João Portugal- Ã sua Pátria.
Zé Pooinho *À sua Pátria)
João Portugal-Sim, porque a nossa Pátria é conr-

posta dos nossos pais, das nossas mulheres, dos nossos filhos,
dos nossos parentes e amigos. Ela contém a casa em que
nascemos, o cemitério onde os nossos avós descansam dos
grandes trabalhos desta vida. A nossa Pátria é formada por
pedaços de terra, pelo mar que banha a costa, pela indús[ria
que extrai os produtos da terra e do mar e os transforma,
pelo comércio que leva esses produtos a toda a parte, pelos
escritórios que organizam toda a actividade industriai e co-
mercial, pelas escolas que preparam os homens e as mulhe-
res para todos os trabalhos, enfim, por tudo quanto o nosso
braço trabalhador tira o sustento da sua mísàra existência.

Zé Pwinho 
- Diz-me, então, qual é o primeiro dever

do Povo?

loão Portugal 
- Interessar-se por tudo quanto diga

respeito à sua Pátria, da mesma maneira que nos interessã-
mos por todls as coisas da nossa casa. Quem apenas vive
para a sua família, lutando pelo magro páo nosso de cada
dia e sem se preocupar com tudo ó mãis que o rodeia,
permite que pessoas sem escrúpulos aproveitem o desintc-
resse da maioria, transformando o Povo num autêntico es-
cravo. Ora a Pátria não é uma quinta de uns tantos, onde
o Povo faz a figura de jornaleirô miserável. A Pátria é de
todos porque é o Iar de todos nós, e onde todos temos os

I

mesmos direitos. Por isso é o Povo quem sabe o que melhor
lhe convém.

Zé Pwinho -- Do que à minha casa diz respcib e até

ao meu lugar, posso dar uma- opinião. Mas quem nle ouve?

Para oue ãerve estc meu saber?

làao Portugat - 
A tua opinião e o teu interesse

r9.,p^'1,T:""r:rj:ffi,.li jit",,',,1'io;:':::::f ::H:i;Porque uma so .vo7, 
e

con os teus amigos, se trocares oPjniões sobre o que é mais

importante, tanto para cada um de vós como Para a Popu'
Iaçao do vosso lugar, a il)a voz solitária transfonnar-se-á

,rrr* 
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que galgará os camPos e vencerá as montanhas.
Não deves áceitàr ápenas como LIm triste destino que os teus

filhos, ou os filhos ?os te,rs amigos tenham ido para longes

terras ganhar o duro pão do exílio...
ZZ Povinko - 

Ou morrer na guerra !

loão Portugal-Éxacto, ou dorrer na Suerra. Tanto
num caso como noutro é absolutamente necessário que te-

nhas interesse em saber porque acontecem essas duas des-

graças. Também não devei esquecer qqe é obrigação

áe todos defender até à última gota de sangue esta

terra onde nascemos, guardáJa dos maús de dentro,-daqueles
que em vez de a servii se servem clela tirando grandes lucros
do trabalho do Povo, recebendo ordenados enormes e pas-

seando em carros de luxo, quairdo o Povo vive rral e anda

a pé.'.- Zé Povinho-E por caminhos muito maus...

loão Porntgal-E aincla defendêJa dos inimigos cle

fora, daqueles estrangeiros que para cá vêm apenas para
explorar o nosso trabalho e as nossas riquezas.- Zé Povinlzo - Não há dúvida que a emigração e a

guerra são duas,enormes desgraças para ?,país. Olha-se para
os campos e so se vêem mulheres, velhos e crianças no
amanhd das terras. Olho para a nrinha casa e vejo a rninha
velha mulher cansada pelo trabalho e minada pelas lágrimas.
Parece rnaldição. Logoã guerra havia também de nos afligir;
mas porquê esta guerra?
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João Portwgal __ A tua pergunta não pode scr respon-
dida com duas simples palavras. É uma questão qure precisa
duma explicação, duma grande explicação. Mas, para já,
quero apenas dar-te um exemplo para que penses madura-
mente sobre ele. Supõe tu que em vez de um Vasco da
Gama ou de um Pódro Álvãres Cabral terem descoberto
terras de África, da Ásia ou da Arnérica, tinha sido um na-
vegador de Angola, da Índia ou do Brasil guem nos tivesse
descoberto, a nós, e depois, um destes páíses nos tivesse
colonizado, isto é, explorado as nossas riquezas e o nosso
Povo e, agora, os governantes desse país descobridor nos
dissessem, a nós, que este nosso cantinho era uma província
de Angola, da Índia ou do Brasil. Que farias tu) -

Zé Povinho 
- Só de pensar nisso fico cheio de uma

raiva...

- Joao Portwgal 
- 

Qsrn6 vês, através deste simples exem-
plo, fàcilmente concluiste que estamos a fazer ãos outros
aquilo que não gostaríamos que nos fizessem a nós.

Zé Povinho 
- 

fi,salixsn1e, agora concordo que náo po-
demos aceitar as coisas que nos dizem assim sti-pelas pála-
vras... concordo que nem tudo o que luz é oiro, ,uas... 

-

loõ.o Portugal 
-Yá, 

homem, desernbr-rcha.
Zé Povinleo 

- 
Mas, se nos viéssernos cmbora desses

países, o que seria d_os nossos irmáos que lá estãro, que lá
construíram a sua vida, que 1á têm os seus interessesi

João-Portwgal- Isto não hh como a gcnte faiar para
se entender. Tem sido urn dos nossos gra-ircles males não
nos deixarem conversar sobrc os problômas que a todos
dizem respeito. Falaste enr intcrcssês e tcns rizão. Mas é
preciso saber distinguir entre os interesses dos grandes, dos
muito ricos e os interesscs do Povo quc é a maiorja das
pessoas. Pensas que a Nação clcve pagar três guerras e que
os teus filhos ou os teus nctos, ou oi filhos e- os netos ãos
outros devem morrer nessas guerras para defender os
interesses de umas dúzias de §randes companhias, muito
ricas, a maior parte delas estrrngeíras, que estão a explorar
as riquezas da África?

l0

Zé Povinho -- Jsso nunca.

João Portwgal -_ Pois é evidente que. isso não é justo'
Esses'grande, qü"." arranjem... e eles-até se sabem defen-

der -"uito bem, porgue cônhecem melhor do que. nós, as

linhas com q.r" tá.oi"- ",.orn 
que nos. cosem a nós todos,

pretos e b.a.rcos, por igual. Do que nós nos não clevcmos

esquecer é dos nossos irmãos que andam a mourejar Por
.rJ., ,"r.^. africanas. Só esses ,,oô int"..r.um, náo é verdade?

Zé Pwinho- Realmente é nesses gue eu penso' Esses

é que me preocuPam, como um meu vizinho 91.e, já está

nu'Áf.i.u hZ tantôs anos, que lá lhe nasceram os filhos e os

netos,

loão Portugql-Diz-me. Tu sabes se o governo já
alguma vez procúrou-conversar com aqueles que lutam con-

tra nós nessas terras /
Zé Potinho - 

Náo sei.
Ioao Portusal - 

Nem eu. Mas se conversasse, não se-

ria pâssível cheãar a um acordo com essas pessoas de ma-

.r"irà oue a vidã e os interesses dos nossos irmãos ficassem

garantidos e thes reconhecessem direitos de cidadãos nessas

terras ?

Zé Potinlro-Talvez fosse possível. Tenho ouvido 'di-

zeÍ que outras guerras como estãs têm acabado depois de

uns e outros conversarem e às vezes os inimigos até ficam,
deoois, mnito amigos.' 

1oão Portugoi-Tens razão.. O hom-senso do Povo é

que éstá sempte-ao lado da razão. Temos todos de falar deste

a'ssunto, que-é muito clifícil e complicaclo, mas que tem de

ser resolvido, porque estas guerras estão a dar cabo de nós

e impedem qà" ô t n.to pa--ís progricla e que a nossa vida
melhore.

Zé Pctvinho - É preciso pensarmos e pensarmos bem
sobre todas as coisas e principalmente sobre as coisas impor-
tantes, antes de tomari.ros uma opinião. E falarmos, falar-
mos uns com os outros súre trido cluanto nos preocupa.
N{as isto qLre me acabas cle dizcr e'o1 vez de me dei>lar mais

tranquilo, 
-veio 

fazer-me doer cá por dentro e engolir lágri-
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mas de muitos horrores que já ouvi contar... Grandes pe-
cados tínhamos para assim andarmos a penâr..,

João Portugal 
- 

Nao deves desanimar. Todas estas des-
graças que agora nos assaltam foram possíveis devido à nossa
i_gno_rância, Mas eu sou o Povo e hei-de ir pregar aos fillrr-,s
do Povo o Evangelho da sua libertação. Escúta-me e vai
dizer pelos povoados, pelas feiras, pelas romarias, as palavras
de salvação que vais ouvir. À noiie, nos serões de Inverno,
junto à lareira, no Outono, pelas eiras e pelos câmpos, e
ainda na fábrica, na loja, no café, por toda a parte onde
encontrares o trabalhador teu irmão, conta-lhe o que te vou
dizer, leva-lhe as palavras que o hão-de tirar dã servidão
daqueles que o exploram. Ouve com atenção. Nos estados
modernos onde há governos que se interessam pelo progresso
e bem-estar dos seus povos, o ensino é geral c gratuito,
verificando-se, hoje, em muitos daqueles - países, -qu" ot
estudantes universitários, em vez de ptrgar, já recebém unr
salário; a previdência está organizaila'-por-ral forma que
garante uma completa e real assistência quar-rc[o se asth

{oe1te e quando se chega a velho; uresmo na América
do Norte, que é a terra dos qrandes crtpitelistas, mais de
metade- d9 q_ue se produz é destinado u l)ilglr os slláric,s
dos trabalhadores, só ficando o restante l;ara os patrões.
Em Portugal é ao contrário. Não admira, iror isso, quc no
nosso país-_urnas 300 famílias renham pr,.iid.., juntai mais
de um milhão cle contos cada uma.

Zé Poviytlco--Sim, nesse aspecto niro há dirvícla qlle tens
razáo, mas quanto ao ensino e à previdência parece que temos
quase_ as mesmas regalias que nos estados modernos, . .

loão Portu.gal 
- Nem áe perto nem de longe isso

acontece. Ora escuta. O ensino prirnário tem uma ãuração
reai que é a menor entre todas as da Europa; e qLlanto
aos ensinos liceal e técnico, para não falar rro univerôitário,
o governo só os criou, quando os criou, nos principais cen-
tros e terás de pagar, além dos livros, os transportes, as
propinas, e, em muitos casos, a hospedagem dos tôus filhos
ou netos,

t2

E, diz-me lá, quantos portugueses têm posses para
tanto ?

E para que fiques bem ciente do nosso atraso, deixa-me
acrescentar que âté a Espanha, que, como sabes, teve uma
terrível guerra civil, tem o seu ensino, em todos os ramos, in-
comparàvelmente mais desenvolvido do que o nosso e pro-
curando servir a quase totalidade da poprrlação.

Zé Pwinlrc-Mas quanto à previdência...
Joao Portugal 

- Olha, pala já pagas mais do que re-
cebes e isto porque, por exemplo, enquanto em Frànça a
previdência todos os anos dá prejuízo que o Estado tem
de cobrir, aqui é o Estado que vai às caixas de previdência
buscar o dinheiro delas para o aplicar noutras coisas. Por
isso, a assistência médica é deficientíssima, nem sempre
te receitam os melhores remédios, tens as maiores dificul-
dades <Ie internamento nos hospitais e não podes sequer
estar doente,o tempo que a doença exige porque senão per-
des o subsídio.

Zé Pwinho 
- 

Tens razão, isso iá aconteceu com o
filho do meu compadre.

João Portugal-E para que fiques ainda com a ideja
mais clara das injustiças de que o povo trabalhador é vítima,
quero _lembrar-te gue muitos dos países modernos a que
me referi, saíram há pouco mais de vinte anos de uma
guerra que quase_ os destruira. Pois bem, nesses países as
pessoas náo têm de gastar dinheiro para educar ós filhos,
não- têrn cl-e gastar dinheiro quando estão doentes, seja
qual for a_doença qqe os aflija, 

-e 
têm pensões quando chã-

gam à velhice, recebendo pêlo seu trabalho àlários que
ihes -permitem gozar n. ,".rtuge.rs do progrerro, 

"p..diu,deviclanrentc a:; fórias, ler livros, viajar, ãtc.
Zé Podnh.o _--É, afina), por cáusa de rudo isso que

se emigra para esses países...

_ loão Portugal -_ Também é por isso, tens razão, mas
deixa-me concluir. Vai dizer às pãssoas com quem falares
que r.rm gove_rno só é bom quando consegue para o Povo
tudo quanto lhe é daclo num país moclerio. ôra tu sabes
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muito bem que no nosso País isso não acontece' Mais'

Óá, ,, onr"trro'só s" dirige ao Povo,, muito cspecialnlentc ao

Pou,, ,ii," r'ive nas aldeiís, Par3 o obrigar a pagar a décima'

para o'levar ao banco doJ réus ou Parâ o fazet assentar

praçâ.

Zó Povinho - 
[i paru o fazer pagar a quota a Crsa do

Povo e ao Grémio, Iicenças para isto, Iicenças para aquiio'
papéjs para ttás, papéis paia diantc e. enfim' Para nos
'fui", o.'rd", t..po " dlrrhti.o nessas coisas que dizem ser

a Organização Cbrporativa que deve custar um dinheirão

e a gãnte não há meio de saber Para que serue.

loão Portttwl - 
Fico contente por verificar que com-

pr""íd". ràpidamente qual é uma das fontcs de todos os

irrl., q.t" nos afligem. C) que agora se torna importante

é que àigas e expli-ques aos teus amigos que o nosso país

só pode r"."rp.r"i toão o tempo-perdido,c o enorme atraso

em que noi encontramos se eles se decidirem a apoiar

com todo o seu coração, com toda a paixáo c patriotismo,

os democratas...
Zé Povinkc - 

f,cpera, esperâ um pouco. Mas quenr

sãro os democratas i
loão Portugal - 

Podia responclcr'-tc cm breves paia'

,r"r,'.u, tenho'medo que não fiqrr., ."u.tpletamcnte escla-

r:ecido.

Desde os tempos mais antigos, os clivcrsos 1rovos drr

mundo têm procura-do encontrar ás fonr.ras de governo rnais

caDazes de adminisrrarem com iustiça os ]'cns que sáo de

toàos e cle respeitarem os dircitt'rs dc rodrrs as Pcssoas qllc,
natura]mcntc,'tênr dc ser os mcsmos l)crillttc a Ici' Mas

têm surgido indivídr.ros sem escrúpulos, quc servinclo os

interesses" durna minoria, ao governar, dcsprezam ls tnlis
simples rcqras de iustiça " ",n 

,'", dc tonsidcrarenr todos

,,. f.n-"n."" mulháres "o- ot mesmos dircitos, criam uma

divisão profunda enlre os habitantes do mcsmo pa'ís, ficandrr

de um'lado os clirjgentes c do orttro os dirigidos. isto ("

uns, qlre epenas rnandam, e, olltros, quc aPcnes trbedccem'

't4

Zé Povinlto 
- 

Mas sempre qlre surgem esses homens,
o Povo deve revoltar-se...

João Portu.gal-E revolta-se... A história do mundo
está cheia clestas lutas de que tu com ceÍteza já ouviste
falar: as L-rtas pela liberdade contra a tirania.

Zé Povi.alto 
- 

E o Povo vence sempre porque é a

maioria...
João Portr.t.gal - Nem sempre, pelo menos ao primeiro

combate.
Zé l)oyinln - fl66'65<n I

loão Portwgal-É que a principal preocupação desses
governos é arranjar logo fortes grupos de homens aÍmados
que os clefendam. São as polícias, as guardas, os exércitos...

Zé Povinho '* Mas n polícia e o exército tarnbém são
precisos.

João Potugal-Para nos ciefender e não para atacar
o Povo...

Zé Povinlco 
-Mas 

esses homens armados são, com
cetteza, na sua maioria, homens do Povo!...

loao Portugal 
- 

Pois são.
Zé Povinho 

- 
Nao percebo ccmo é que eies poderão

estar ao ]ado dessa gente c contra nós.

louo Portugal-Dizes bem, contra nós, porque, in-
conscientemente, eles poderão estar contra o Povo a que
pertencemos e eles também pertencem. Mas não lhes atri-
buas,todas as culpas. Ê a sua ignorância que pode ser
armada contra os seus próprios paii, contra as suai próprias
mulheres, contra os prírprios filhos, contra eles próprios,
pois podes acr-editar que se alguém sem escrúpulos os man-
dasse, eles, impensadamente, poderiam ser capazes de fazer
fogo contra a própria família, julganclo que estavam a cum-
prir o seu c]ever...

Zé Porinlto --- Mas não estavam I

loão Portutgal-Pois não porque os países não são
propriedade dos governos mas sim pertença total do Povo
desses países. Quando Lrm governo náo ouve a voz do Povo
e não se sLrjeita à voz desse mesmo Povo, é um governo
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tirano, ou seja, cria a ditadura de um grupo muito Pequeno
de oessoas ór" q.r"t ter todos os benefíôios com prejuízo
e e'rtraordin?rio 

'sacrifício de toda a população' Ora as

pessoas, por ignorância, misturam a lei 
. 
com o governo e

inuitas vêzes põem os governos acima da lei, quando, afinal,
os qovernos iêrn d" iespeitar a lei que nunca pode ser

a vSntade de um gruPo de pessoas, mas sim de todo um

Povo.
Zé Pwinko - E quando os governos não respeitam

a lei, o Povo devia poder substituí-los...
loão Portugal-iClarc, se se tratar de governos demo-

crátióos, isto é, ãe governos de países onde é o Povo.quem

efectivamente sorer"nr, porque ãe contrário, onde há dita-

dura, isto é, oíde o Povo tó tett obrigações e nenhuns di-

reito;, aí, se o Povo reclama, o governo não só náo se deixa

substituii como responde ao Povo através dos canos das

espingardas e dos ôanhões e, em seguida, oferecelhe a
cadeia ou o cemitório.

Zé Pottinlco - Agora percebo o que são os democratas"'

Ioão Portugal-Mas-eu ainda não te disse"'
2é Povinh"o -- Disseste, sím' São aqueles que lutam

por um governo popular constituído por homens sérios, bem

ôonhecidãs do Pàvô e que dêem gaiantias de corresponder

às suas aspiraÇões de iústiça, cle paz e de progresso, quer
dizer, ondê a ãscola e a assistênciã sejam para todos, onde

as riquezas não pertençam aPenas a meia dúzia, de pessoas,

onde'o trabalho seja justaménte pago, permitindo um nível
de vida decente para todos.

loõo Portugàt-f isso, exactamente. Agora também
entendes a impo-rtância que tem para o P-ovo a luta que o.s

democratas travam e quê é tanto mais dura guranto mais

violenta é a tirania de um governo.
Zé Povinho - 

Mas, se iodo o Povo quiser, não há go-

verno que possa resistir à sua força que é a força da justiça
e da verdade.

João Portugal-Por isso devemos gritar bem alto:
VIVA A DEMOCRACIA !

r.6

§egundo

Zé Povinho - Estava
encontraÍ tão cedo.

eneontrro
de
.loão ltonturgal
GOní!

Zé lrovBnlro

com receio de não te voltar ,t

com clúvidas e creio ser fácil
{

I
João Portugal - 

Ficaste
adivinhar sobre quê'..

Zé Povinho -Vais 
ver que te etlganâs...

loão Portugal - 
Tenho a certeza. Continurs rl matulrlr

no oue te disse sobre os democratas...
'Zé Povinho---Nada disso. Vês como te en.ganas? A

esse respeito fiquei completatnente esclarecido. O que me

tem dado que pensar é o'.ttra coisa...
louo Éorttisal --Dtz Iá, homem. Vatnos, desembucha'

2é Povi"hã - Parece-me que disseste que as desgraças

que nos afliqem agora, e eu âcrescento, que nos afiigen:

Éá muito, foiam po"ssíveis devido à nossa ignorância !

loão Porlttlnl -- lixactamcnte.
Zé Povinho - 

É isso gue cu nãro percebo.

loão Portu.gal '-- Se não estiveres ccm Pressâ, posii(-l

tentar explicar-te...
Zé Povinho-- Não teitho Pressa nenhuma, ou mc'

lhor, começo a compreender que o tempo qu-e- ocuPamos a

falar destei assuntoi não ó tempo perdido. Chegou o mo-

mento em que devemos com todo o interesse saber a razãc

de tudo o que se passa no nosso País.
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Joõo Portugal-Tens toda a razao, Vejamos entáo se
consigo explicar-te o que pretendes saber. O nosso pais faz
parte de um veiho continente, a Europa, dividido em di-
versas nações, algumas delas antigas como a nossa, ou ainda
mais antigas. Umas são maiores, outras mais pequenas; umas
mais ricas, outras mais pobres. Não querã, porém, dizer
com isto que unta nação grande em território, oll com muitos
habitantes seja só por estes motivos uma nação rica. Há pe-
quenos países muito desenvolvidos. O que te posso dizer
é que não há nação atrasada onde a população ie interessa
pelos prob)ernas do próprio país e intervém na resolução
desses mesmos problemas.

Deixa-me ainda acrescentar que a partir, mais ou me-
nos, de há um século, a indústria teve um grande desen-
volvimento e fez avançar imenso um certt número de
países, onde os respectivos habitantes passaram, por isso,
a vivet muito melhor. As guerras, no entanto, sur§iram na
vida dos ?ovos como o pioi mal que a todos pode ãcontecer
e tu lembras-te, ou ouviste falar da última, que durou de
1939 a 1945 e que destruiu quase toda a Eurgpa.

Zé Poyinhc, -- N4cnos a nós, que não entiámos.

- Joã.o Portu.gal.- É rrerdade. Pols a grande preocupação
dos países destruídos, logo que a gu"rrã acabo-u, foi món-
tarem de novo as suas indústrias e lstudarem a forma mais
prática de tirar cla terra o maior rendimento possível com
o mínimo de braços. Para isso, nas regiões de pequena pro-
priedade (como por exemplo o nosso l4inho),-oiganizaiam
cooperativas, que são uma espécie de sociedades onde eútram
os. agricultores de uma regiáo, formando explorações agri
colas que mais fàcilmente são crrltivadas, utifizando máq"ui-
nas, porque estas fazem a- maior parte dos trabalhos; por
outro lado, nas regiões onde existiám enormes propriedaães
p.ertencentes a um só dono (como sucede no Aleniejo e no
Ribatejo), foram- essas p:opriedades divididas por âqueles
que nelas trabalhavarn. Passaram tambéin a sej utilizados
tipos de culturas e de sementes de acordo com o solo, dis-
puseram-se a criar gado de acordo com as pastagens que

l8

a terra pudesse produzir, náo para trabalhar a terra' mas

o"ru 
"bát"r; 

estábeleceram indLstrias para transformar os

liodutos asiícolus; organizaram o comércio de modo a ga-

íffi;;.;i;*çuã'do.'ptodutos da agricultura, etc' criarãm
;;;;i;. que tod"a , g.nt" pôde freque-ntar' por forma a obter

os técniôos dc quc.-a agricultura tanto n€ce§sita-va e que a

indústria exigia àos milÉares' Foi um trabalho de recupera-

cáo extraordinário.' 7,é Povhflx-t-E toclos os países fizeram isso?

João Portugal-Nem todoi' Mas na Europa, peÍante

o 
".íorço 

giganiesco que o: países destruídos estavam a

realizar'paia".onseguirôm sobrêviver, era indispensável que

todos os' governos 
"p.n.rr..- assim, pois de outra forma

Íicava-se para trás, isto é, continuava-se, como semPre' com

uma asriiultura atrasada e de fraco rendimento â ocupar

" grrrrã" maioria dos trabalhadores do país e Portanto com

essa mesma malorta a vivet muito mal.
Zé Poúnho - Em Portugal, com certeza, não se fez

nada. nois por mim o sei''Jàao Éortugal-É' verdade' E muito se poderia ter

feito, até porque"náo entrámos n-a Suelra-' Náo se fez porque

o nor.r.to'quii, quc fosse assim. O ãr. Salazar, o ano passado,

dol. -..".'rt-tt"i d" adoecer, disse isso mesmo numa entre-

vista. Queres ouvir?
7.,J Poúnho - 

Lê lá.
louo.Porttrgnl-«Nao quero fazer Pagar ao metr país

o eleíatlo cttsio tlc transfornràçõcs cujo vclor cstá ainda por

demonstrlr>>. E para que possas avaliar bem-o que pensava

a teu respeito, nu scjà a iespeito do nosso Povo, o homem

oue esteve à frente áo 1rrís quarenta anos, sabes o que e'le

àrpo.,,le, art jornal.iste gr''.ndo ele Ihe disse que tinha visto

,,ur'.r*1,n..I" PottrgrÍ homens e.mulheres de avançada

idade trábalhando seri' assistência técnica e Ihe perguntou
sc se tratava de um problema cconórnico ou de educação?

Zé Povinlto -- Náo faço ideia.

luun Portwgal - O dr. Salazar responcleu-lhe: «Tra-
tu sc'clc urn problcrtra scrttimcntal».
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Zé Poyinho 
- Quer dizer que eu vivo nesra miséria

por gosto?

João Portugal-Exactamente, e por nada do mundo
tu trocarias esta vida.

Zé Povinlzo 
- 

Olha, sabes que mais? Os meus filhos
e os filhos de milhares como euf deram a melhor das res-
postas a essa opinião, fugindo desta terra como se fossem
perseguidos por uma mátilha de cães raivosos... Tenho
penà, tenho, de ver as terras invadidas pelo mato... Só sabe
o que isso dói quem aj,udou a des6ravá-las ou a culti
vá-las...

- João Portugal 
- 

As desgraças são bem mais fundas
do que tu julgavas...

Zé Povinho 
- 

Mas com os diabos, quarenta anos de
governo alguma coisa de útil hao de ter trazido para os
portugueses. É possível que outros, que não nós, os ho.rr.rr.
do campo, vivam melhoi...

João Portugal 
- Queres saber) Queres saber como vive

a gente do teu país que _é u3n país da Europa, um país com
quarenta anos seguidos da chamada paz social ?

Zé Povinhõ-Diz Iá, já que esramos fadados para
desgraças, abre o saco complétamente.

loão Portugal-Entre-16 países da Europa, incluindo
os_mais atrasados, somos o que come menos carne, o que
bóe menos leite, o que pioi se alimenta, aque)e "- {r"há menos alunos nas 

-escrilas, 
somos o último no consumo

de electricidade por pessoa, somos o ú]timo no número
de dias indemniíadost pela previclência social por pessoa,
som-os ainda o país oncle mãrrem mais criança-s de' tenra
idade, somos o pênúltimo quanto ao número de méclicos por
habitantes...

Zé Pottinho 
- E não falaste das casas para viver. Eu

vivo numa pocilga.
loão Portugal 

- Tens uma vez mais razáo. Essa é uma
das maiores calamidades que atingem a maioria esmagadora
du popyligãg rural. E ."pára, a viãa nesse aspe*o A ta?rlbem
muito difícil para os que vivem nas vi]as^e nas cidacles.
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Sabes que a quase totalidade (94,1 Vo ) dos empregados
por conta de outrém, incluindo funcionários, ganha menos
de 3 000$00, por mês? E destes, sabes que mais de metade
(62,7 Yo ) ganha menos de 1 000$00?

E sabes qrlanto só pode gastar, em média, por mês,
em todas as suas despesas, cacla cidadão português? Apenas
821$00. Mas um grego já pode gastar I 353$00, um espa-
nhol I 425$00, um holandês 2 513900 e um franõês
3 383$00. Lembro-te que estes países sofreram guerras ter-
ríveis e, portanto, tiveram de começar por sarar as feridas
profundas deixadas por essas guerras.

Zé Povinho * Qu65s sou forçado a abençoar os meus
filhos por tercm levado os meus queridos netos para fora
deste país...

João Portwgal-Do seu país, da tua Pátria!
Zé Povin.ho 

- 
Pátria madrasra.

_João,Portugal-Hás-de estar a pensar gue estou arre-
pendido de te ter mostrado a verdadeira face desta terra que
é tua, que é minha, que é do Povo... Não, não estôu.
Hás-de ,estor a julgar -que te quis apenas aprcsentar as
ruínas de quarenta_anos de governo, ruínas que cada um
de nós arrasta, e hás-de pensar que te proór-rrei mostrar
apenas os- malefícios de quarenta airos de governo...

Zé Povin'l,to -- Pois que ourra coisa pietendesre?
João Portu.gal *- Não compreendeste ãquilo que efecti.

vamente dcsc]ci mostrar-te?
Zé Pctv)ilto - I{ão, sinceramente não.
loão _Porlu.gal-Até onde nos conduziu a indiferença

guiada pela ignorância. Então não vês, homem cego, que a
culpa é tua, é minha, do Povo que de tudo se alhãou,*tudo
deixou entregue nas mãos dos outros, desinteressando-se da
sua fazenda, pois da sua fazenda se tratava?

Ora diz-me : Qr,re farias tu se arrendasses a terrâ â
um caseiro gue, ano após ano, a semeasse sem nunca a
estrumar ou adubar?

Zé Poúnlco 
- 

Tirava-Iha antes que ela ficasse mirrada
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como um figo seco e tratava de a recompor de novo, não

a arrendandõ depois a quem dela náo soubesse tratar'

loão Portugot* Que farias tu, se entregasses também

a casa a outro caselro e ele no Inverno fosse lançando ao

lume as Dortas, as iane]as...
Zé i'ovinho-'Tirava-lha antes que ficasse só com as

paredes.
' 

1oão Portugal-Quer dize,r, em nenhum caso-fugias,

deixando que acabassem Por destrttir a sua Propriedade/
Zé Povinho -- De maneira nenhuma.

loao Portugal - 
Pois bem' Mais do que a tua simples

propíi".lrd", é ài tua Pátria que se trata, é ela que está em

perigo. Os hornens que hoje governam são os mesmos que

à tã* governado .r".t". 
- 
úllimos quarenta e tal anos'

Hao-cle ãgora vir com novas promessas,^ a esperança de

melhores ãiot, .o*o semPre fiieram. O futuro da Pátria,
porém, náo pode continúar por mais temPo nas mãos de

L- páqr"rro grupo de homeis, náo pode êstar dependente
das ãeóisóes de u.r, grupo de pessoas que nunca teve a

confiança clo Povo.
Só o Povo pode decidir do seu- próprio destino.
E agora vail vai por todo o lado. dizer que a Pâttía

está em pierigo c só o Povo a podcrá salvar.
Vai^ corí esta bandeirn d" 

".p"runça, 
verde como os

campos que hão-de voltar a ser semeados; vai com esta

banãeira rubra de entusíasmo, vermelha como o sangue que
há-de voltar a tingir as faces, de novo risonhas, das nossas

mulheres e das nossas crianças.
Zé Povinbo - 

Obrisado, amigo' Fizeste renascer em

mim o visor dos 20 anoí. Conta ómigo. Nenhuma luz é

mais bela ão qtr" a da democracia, sol bijl]rante que ilumina
a estracla por bnde caminham, de cabeça erguida, os povos
livres de todo o mundo.

v2 B

lercelro enconlrio
de
.loão Ponlugal
G(,m
Zé Povlnho

Joao Portugal 
- 

Então, Zé, vejo-te triste, abatido,
quando julgava vir encontrar-te entusiasmado.

Zé Povinho 
- 

E tenho razões para isso.

Joao Portu.gal-.Aiguma coisa te corre mal? Recebeste
más notícias lá de fora?

Zé Povinho 
- 

Náo, não, pelo contrário. A minha tris-
teza prende-se com a nossa última conversa.

João Portugal --_.Vá, homem, diz lá o que te consome.
Zé Poyinho 

- 
Falei com. entllsiasmo a iodos os amigos

daquilo que me disseste. Ficaram, também como eu, en-
tusiasmados. Mas...

João Portugal 
- 

ldas, o quê?
Zé Pottinko 

- 
Não sei, nem sabemos como haveinos

de ajudar o nosso país a vencer as duras dificuldades em
que se encontra. Sempre que eu expliquei o que me disseste,
as pessoas compreenderam muito bem e acharam que está
tudo muito certo, mas no final, ficávamos a olhar todos uns
para os outros.

loão Portugal 
- 

Vamos entáo ver como se há-de ven-
cer essa grande dificuldade que muitcl justamente te preo-
cupa e aos teus amigos. Tu compreendes que antes de hais
nada é preciso quc todos tenham consciência da situação
em que nos encontrarnos. E isto porque, se o governo con-
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tinuâÍ a dizer que tudo corre às mil maravilhas' como du-

r;; ;"i;; ur'o, f.r, nós já sabemos que isso não só não

3-ràraràã .", relação 
'à 

totaÍidade do país, mas também em

;"i"t* á nós próprio, qr" lutamos td* ut maiores dificul-

ããd", ,u." ^láirr, 
vestii, alimentar e garantir o futuro da

"ãr* fr*llr; '.", porém, o governo vier afirmar que. as

.olru, ,rao têm corrido bem, rnas que agora vão correr ine-

ih;;;ü"oáo ,r- se não esqueça ãe que,ao longo de mais

de ouarenta anos ouviu esse constantã alimentar de espe-

,urrçà. " o país tem ido dc mal a Pior"''"---z; poiiaro 
- 

Eu, nas raras vezes que passo os olhos

oelo iornal, tenho agora iido da parte dos do governo.que

àu .oíru. não estão bãm. A educação, a habitação, a agricul-

tura, a indústria...' 
loao Portttgal -- Quando o dr' Salaz-ar saiu cl-o go{erno

olr-âráÀ-tf," g?nio e-dcpois não têm deixado de afirmar
que tudo está mcl... Não te esgueças, no entanto, que os

lio*.rrs que dizem isso agora são exactamente os mesmo§

que aiudàram o dr. Salazar a governar"'- 
Zé Povinho -- Nao esqueço.

loão Poríupal -- É qr-re isso é muito importante'
2é Porin-lr"o-- S" as batatas, o bacalhau, o azeite e as

cozinheiras são os mesmos, os bolos de bacalhau não podem

ser diferentes.--' -fo,ao 
Portua.al- É verdade. Mas voitemos às tuas dúvi-

das. Não sei se iâ recordas de eu te ter dito na nossa primeira

conversa : vê se escLltas uma grande voz que já se ouve ao

longe e nos promete dias mais fclizcs'-"'"-Zé 
Pot'iiho- Recordo ilerfeitamente, muito embora

não tenha compreenclido isso muito benr'- - 
liuo Portugat- Essa 1'oz que se ou-ve ao longe. é a-áo

Povo'one por ioda a partc con)eça a lazer-se ouvrr' E a

ã"-o.á.io 'e,,. ma."ha e nadn há que a Possa fazer recuar'

Ora c democracia é o Povo a goveinar' Para se atingir este

fim oodem ser utilizados várJos meios' De um deles já

ouvisie falar: as eleições.

Zé Povinho- Ôra, eleições. "
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loão Portugal - 
Deixa-me acabar. As eleições podem

aiudár a fazer a"sementeira das ideias democráticas e ajudar
támbém o próprio Povo a tomar consciência da sua força, e
ainda a unirmo-nos mais uns aos outros para continuarmos
depois das eleiçÕes a lutar semPre e constantemente Por uma
viáa melhor. Por agora, o que estou a fazer contigo, e o que
tu vais fazer com os teus amigos é uma sementeira e tu sabes

muito bem que náo pode Éaver segada sem antes haver
sementeira.

Zé Pwinlco - 
Isso é verdade.

João Portugal - 
Como há pouco te disse, a democr-acia

é o Povo a govérnar. É evidenle que não pode ser todo o

Povo reunido quem governa directamente e Portanto teve

de encontrar-se um pr-ocesso para ele fazer ouvir a sua voz.
É por isso que ele elege os seus representantes.

Zé Povinho 
- 

Q16, ora... Eleiçóes !

loão Portugal-E tu sabes o que significa eleger?
Zé Potinlco -_ É indicar umas pessoas que váo para

Lisboa e lá tratam dos assuntos do país, como eles dizem.

loão Portugal _De facto é assim que tem sido mas

não deve ser assim. Eleger os representantes do Povo náo
é atirar com a responsabilidade da representação do mesmo
Povo para cima dê meia dúzia de pessoas e em seguida ir
dormii muito tranquilamente para câsâ como quem des-

carregou um fardo e depois fica muito aliviado.
Zé Povinho - 

Ç6n1inqa, agora estou interessado.

João Portu.gal 
- Quando o recenseamento e as eleiçóes

são actos sérios e honestos, o Povo, ao eleger os seus repre-
sentantes, concede uma enorme honra a essas pessoas, a de

dedicarem toda a sua vida, todo o seu esforço, todo o seu

saber, toda a sua competência à defesa dos interesses desse

mesmo Povo, e as pessoas eleitas têm de assumir o comPro-
misso de honra de assim procederem; mas poÍ outro lado,
essas pessoas, Qu€ se chamam deputados, _devem exigir, ao

Povo que os elege, um constante apoio. Só assim o Povo
pode efectivamente governar.' Zé Povinho 

- Qrreres dizer que os deputados devem
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prestar contas dos seus actos ao Povo e por sua vez o Povo
tem de os apoiar constantemente?

loão Portugal*Ê, isso mesmo.

Zé Polinho * Mas entáo é necessário que os depu-
tados reúnam com o Povo para o manter informado dos

seus trabalhos e ao mesmo tempo permitir que o Povo os

critique, os aplauda ou lhes exponha as diversas questões
e problemas que vão surgindo.

loão Portugal- Aí tens a conclusão justa do que signi
ficam as eleições e do que deve ser a funçáo dos deputados.

Zé Potinlto * E agora, diz-me, como é que o Povo
vai encontrar essas pessoas que o hão-de representar?

João Portugal-Desculpa, mas tenho de fazer-te uma
outra explicação para poderes perceber bem o que me per-
guntas.

Na grande maioria dos países, esta acção de esclare-
cimento dã Povo e de participação do Povo na escolha dos
seus representantes está muito facilitada porque se trata de
países democráticos e, portanto, os jornais, a rádio, a tele-
visão falam disso e as pessoas, por sua vez, podem
reunir-se com inteira liberdade e discutir püblicamente os

âssuntos. Assim, o Povo começa a conhecer aqueles que
lhe oferecem garantias de o defender intransigentemente.
No nosso país nada disso é possível, pelo menos nos termos
que te acabo de expor.

Um dos aspectos da nossa luta é acabar com todas
estas dificuldades e permitir que a voz do Povo se possâ
fazer ouvir sempre e com toda a liberdade. As eleições,
quando sérias e honestas, permitem ao Povo isso mesmo,
A opinião que o Povo faça sobre os problemas em discussão
é então traduzida no voto. Ora para que isso possa acontecer
é necessário que se tenha a categoria de eleitor e, neste caso,

não só pode eleger como ser eleito.
Zé Povinho - 

Nap brinques comigo.

loõo Portugal-Lá f.ora é corente haver candidatos
operários, mineiros, trabalhadores rurais, etc. E até no nosso
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Ipaís aparecem, embora com meno6 frequência do que Iá

fora.
Zé Povin'ho- §unsn ouvi falar de nenhum que ti-

vesse chegado à Assembleia, em Lisboa''"""" l;;;"í;rinoi-Está visto que náo, porque os que lá

têm áhegado nãã são escolhidos pelg Provo'

Zé'P winho- Pis5ssss escolhidos?

João Portugal - 
Sim. Há Primeiro uma escolha e

deoois uma eleição.
' Zé Poúnhó - 

ExPlica isso melhor'
1àaà p*rugrl 

- 
ito nosso país há duas correntes Polí-

,i""rí r'dá t"sfir" que há mais^de 40 anos ocupa-o poder

" 

-ã 
aã ópoJ4ao óemocrática. A primeira escolhe entre

os seus paitidários os que vai aprcsentar à votação' mas

;;"l f;;"i;"nhuma 
"or,r'..,1t, 

a niíguóm' A Oposição Dem.o

crática. por sua vez, forma em cada Distrito as suas comis-

;â;;-ã;'fr.gr"ri., ác concelho e de distrito e,..chegado o

ío-""a .lÍ npr.r"nt"ção das candidaturas, faz diversas reu-

nióes nas qtrai.s sc vrlo indicando os nomes daquelas pessoas

que pelo ü, 1r".."do, pcla constante dedicação à causa do

Éorol p.l" sttl'conrlletência, pe)a sua coragem lhes merecem

.""filiçt. Íi .l"ntr" csscs nomes que depois é escolhida',por

eleição sccrctlr, a lista que finalmente será aPresentada a

votação clos clcitorcs do Distrito, lista que representará' por'

tanto, o Povr» t'lo Distrito.'Zó. 
Portirtlttt - 

Mas isso é bem feíto'

liai l',,rt,,sul - 
O gue tu queres dizer é que é demo-

cràticanren I t' Í t'i t, r.- - - íi Povitth,t--Ett não vejo de que outra maneira é

que se Ptltlt'r:i l:rzcr.-t*- 
1"aL Porttr,q,il-',lúas há outras maneiras, as que têm sido

utilizâclas no nosso ilaís durante mais de quarenta anos, isto

é, as anti-<lctttocrlit icas'' 
Zé Popittlt,t ' - Queres dizer que até aqui náo tem

havido dc1;trtlclos?
loão Port,ttvtLI - Não é bem assim' Deputaclo, se aten-

d"*á, à siqrrilicaçl,l da palavra, é aquele que é encarre-

.a



gado de tratar de negócios de outrém; ora os deputados
até agora têm tratado de negócios, mas não dos negócios
do Povo.

Zé Povinbo 
- 

Por falares em negócios, deixa-me fa-
zer-te uma pergunta que agora me ocorreu:

E os deputados que indicarmos, se forem eleitos, náo
poderão roer a corda ao Povo?

loão Portugal-Diz-me, se essas pessoas se vendessem
tão fàcilmente, não achas que, para atingirem os seus objec-
tivos, seria mais fácil e cómodo fazerem-se da Uniáo Nacio-
nal, que é o partido do governo, e receberem os presentes
que o governo sempre tem dado aos seus?

Náo te esqueças que os verdadeiros representantes do
Povo são homens e mulheres que têm passado a vida sujei-
tos a perseguições, vigiados pela polícia, presos e torturados
tantos deles, duramente tratados pelas agruras da vida, sem-
pre intransigentemente dedicados à defesa do Povo do seu
país. Não pratiques para com eles a injustiça de uma sim-
ples dúvida.

Zé Pwinho 
- Desculpa, mas às vezes ponho-te dú-

vidas que nem sempre são minhas, mas de outros que as
levantam.

João Portugal-Depoís destes longos quarenta anos
em que tantos e tantos maus exemplos de desonestidades e
outras poucas vergonhas foram surgindo aos olhos do Povo,
sgm qlg uma só vez tive_sse sido aplicado um castigo exem-
plar, é legítimo que as dúvidas se levanrem.

Zé Povinho 
- 

Mas agora essas dúvidas desapaiece-
ram totalmente.

João Portugql-F,n1fiç, ao trabalho, que o ternpo é

pouco. É preciso que desde já reúnas com os teus amigos
e te juntes às comissões de freguesia ou de concelho se-as
houver, ou as cries se ainda não existirem. Não julgues
que os outros, uns outros _que nem sabes guem sáo, é que
hao-de trabalhar por ti. Tu, tu mesmo é q.te tens'de
te mexer. A tua ajuda é preciosa. Convence-te, sem
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ti não se poderá rt'rrlizrtr trm trabalho completo. É o teu
futuro, o da tua Í'rrrrrília, o da l)írtrit que está em jogo.

A Pátria cxilg<' tlc: ti torkrs os sacriÍ'ícios e isto nem
seouer se oodc consitlt'rrr ttrrt sltcri[ício.

' Zé P'*inlr,, 'li'rts lrrzão. Acubltntrn-se os lamentos.
Cada um tem dc rtsstttttir a strâ rcsl)()nsaltiliclade. Não vou
consentir quc nl rrrittlrrt í'rcntc rcpitltttt : « Iilcições? Ora,
ora, não valc ir pt'trtr. lstr» ó () (ltro o ;lovcÍno qtler.

Todos tcrrr,,s rlt' tralralltrr tlttratncnte para fazermos
do nosso pltís rtrrt grrrn«lc prrís.

RecoíIr,,ç,, (lrrc o nosso clcsintercsse nos encaminhou
paÍa a ignorância c csta nos concluziu ao futuro negro de

uma velhice conr Llm pau na mão e um saco às costas.
O país ó de todos e todos temos os mesmos direitos.

Juro-te que vou lutar por esses direitos com toda a

energia, com toda a determinação. O nosso entusiasmo cha-
marí a Portugal quantos daqui partiram com os lábios
salgados pelas lágrimas, o nosso entusiasmo trará a paz à
nossa Pátria, o nosso entusiasmo levará à iusta repartição
das riquezas, o nosso entusiasmo ganhará a- Liberdade que
transformará o nosso país moribundo num país rico e feliz.

loão Porur.gal--{omecei por te explicar e acabei apren-
dendo. Esta é a grande liçáo da democracia.

Zé Povinho -Ao 
trabalho, ao trabalho.
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