
25 DE ABRIL 40 ANOS

Balanço Muita coisa correu bem nas quatro
décadas da democracia portuguesa

Os grandes
sucessos...



Mais de três
dezenas de

palestrantes,
moderadores e
comentadores
estiveram
segunda-feira
naGulbenkian,
em Lisboa, na
conferência "25
de Abril, 40 anos",
uma iniciativa
do Expresso, SIC
e Instituto de
Ciências Sociais.
Um programa
intenso, de mais
de dez horas,

que ao longo
do dia contou
com centenas de

pessoas a assistir.
Na sessão final,
o auditório 2
foi pequeno
para albergar
todos os que
quiseram ouvir
os ex-Presidentes
Ramalho Eanes,
Mário Soares e

Jorge Sampaio.
No lançamento
da conferência,
Francisco Pinto
Balsemão pedira
um debate "sério e

apaixonado", tom
queefetivamente
veio a marcar
as discussões.

JOSÉ PEDRO CASTANHEIRA

• n. dia mais feliz da minha
A vida", foi como Mário So-

ares comentou o 25 de
Abril de 1974, enquanto

J Jorge Sampaio se lhe refe-
go- -S riu como "uma utopia que

subitamente se realizava". Membro
desde o início do movimento dos capi-
tães, RamalhoW Eanes, que estava no
Norte de Angola, recebeu a notícia do

golpe "com gratificante alívio". Para
lá do seu sucesso em tempo verdadei-
ramente recorde, ocorreu, como o

general frisou, "sem derramamento
de sangue" e com uma inegável "ade-
são popular". A libertação de todos os

presos políticos, às primeiras horas de
dia 27 — em que Sampaio esteve dire-
tamente envolvido — foi um dos pri-
meiros sinais de que a mudança não
era simplesmente cosmética. Uma
mudança reforçada pelo regresso de
todos os exilados políticos, começan-
do pelo próprio Soares — que chegou
de comboio, vindo de Paris, a 28 — e

prosseguindo com Álvaro Cunhal. Os
dois líderes, de partidos finalmente
saídos da clandestinidade, foram as

principais estrelas do Ia de maio, que
em termos cívicos não poderia ter
corrido melhor, na medida em que
funcionou como uma espécie de ple-
biscito ao fim da ditadura e à retoma
da liberdade.

Os problemas começaram a seguir.
As convulsões do PREC foram deta-
lhadas por Eanes: a luta em torno da

descolonização (designadamente de

Angola), os golpes de 28 de Setembro e
11 de Março, as eleições para a Consti-
tuinte, o 25 de Novembro. A revolução
acabou, com a primazia do bloco que,
no MFA, defendia, na visão de Eanes,
"um socialismo democrático, uma
sociedade pluralista com uma econo-
mia de mercado, compatibilizando a
iniciativa privada com realizações de
ordem social e cultural". Do PREC,
Soares não falou. Deliberadamente.
"É desagradável", justificou. Preferiu
elogiar os militares, autores "exclusi-
vos" do 25 de Abril e que, depois, reve-
laram "uma enorme tolerância" e um
"extraordinário" desapego ao poder,
entregando-o aos partidos políticos.
Sampaio fez coro, para enaltecer "a
habilidade como foram reintegrados"
muitos dos portugueses expelidos nas
várias etapas de revolução, bem como
"esquecidas" algumas das suas quezí-

lias mais gravosas. Eanes certamente
que gostou de ouvir.

Na parte da manhã, José Pacheco
Pereira chamara a atenção para outra
das grandes "virtualidades da socieda-
de portuguesa no pós-25 de Abril": a
boa e rápida integração dos retorna-
dos. "Havia uma grande plasticidade
na sociedade portuguesa", sublinhou
o historiador e comentador, o que, a
seu ver, evitou que tivéssemos entre
nós "um fenómeno pied noir como no
sul de França".

Momento-chave, na leitura de Eanes
sobre a normalização democrática,
foi o segundo pacto celebrado entre o
MFA e os partidos políticos, em 1976.
Iniciativa dos militares, "foi aqui que
ficou estabelecido que o Conselho da

Revolução era um órgão transitório e
com um limite temporal determina-
do". Também Sampaio valorizou este
acordo político, que teve a impressão
digital de dois dos seus amigos políti-
cos: Melo Antunes e Miguel Galvão
Teles. Já Soares valorizou sobretudo
a primeira revisão constitucional, de
1982, resultado de um acordo entre si

e o PSD — liderado pelo moderador do

painel, Francisco Pinto Balsemão, ao

tempo primeiro-ministro da Aliança
Democrática.

Num fim de tarde mais atreito ao
elogio, Eanes brindou o I Governo
Constitucional, presidido por Soares e

apoiado apenas pelo PS, que mostrou
uma "grande competência". Sampaio,
que só mais tarde viria a aderir ao PS,
reconheceu que foi esse o Executivo

que protagonizou "o essencial de uma
democracia representativa europeia".
E recordou que foi o então ministro
dos Negócios Estrangeiros, Medeiros
Ferreira, quem apresentou o pedido
de adesão de Portugal à atual União
Europeia. Agradecido com o reco-
nhecimento do seu papel enquanto
governante, Soares devolveu com um
rasgado e inesperado elogio a Eanes,
um excelente Presidente da Repú-

blica". Não obstante "algumas pegas"
que tiveram, mas que ficaram entre
parêntesis...

Valeu a pena o 25 de Abril? O mote
do painel, que pela primeira vez reu-
niu os três ex-chefes de Estado num
registo verdadeiramente coloquial,
teve uma resposta unânime. Igual
balanço fizera, na sessão anterior, o
socialista Felipe González. "Claro que
valeu a pena, para Portugal e para



Espanha" — acentuou o ex-primeiro-
-ministro de Espanha. "Não há nada
mais importante do que recuperar a
liberdade. Digo-o nesta hora de sofri-
mento." Valeu a pena "em todos os do-
mínios", acrescentou Soares. Coube a
Eanes enunciar algumas áreas onde
se obtiveram importantes "ganhos"
— como a educação, a libertação da
mulher e a saúde. A estas, Sampaio
acrescentou algumas áreas da justi-
ça. Mas foi o presidente da Funda-
ção Gulbenkian, Artur Santos Silva,
quem, na intervenção de abertura,
enumerou de forma mais completa os
créditos dos 40 anos do 25 de Abril.
A que, no painel imediato, se associou
o sociólogo Pedro Magalhães, que,
demarcando-se ostensivamente de
um recente discurso do presidente
da Comissão Europeia, Durão Barro-
so, enalteceu a melhoria do sistema
educativo.
jpcastanheira@expresso.impresa.pt

CLARO QUE VALEU
A PENA: NÃO
HÁ NADA MAIS
IMPORTANTE DO
QUE RECUPERAR
A LIBERDADE



Os votos
cruzados
dos cidadãos
presidentes

Como votaram, em várias
eleições presidenciais,
Mário Soares, Jorge Sampaio,
António Ramalho Eanes
e Aníbal Cavaco Silva?
Num fim de tarde de elogios cruzados,
Mário Soares surpreendeu a conferên-
cia do Expresso/SIC ao afirmar que
Ramalho Eanes fora "um excelente
Presidente da República". Garantiu
até que votara nele duas vezes: na elei-

ção de 1976 e na reeleição de 1980. A
"revelação" foi valorizada por vários
órgãos de informação, mas contrariou
a "declaração de voto" do próprio Soa-

res, na entrevista em forma de livro(s)
que deu a Maria João Avillez. No se-
gundo volume, intitulado "Democra-
cia" e editado em 1996, o ex-Presi-
dente revelou que em 1980 votara no

general Galvão de Melo, que obteve
0,84% dos votos. Tratou-se, como ex-
plicou, de "um voto de protesto, com-
pletamente inútil". Nessas eleições,
Soares, que era secretário-geral do

PS, entrara em choque com o partido,
cujos órgãos nacionais haviam apoia-
do a recandidatura de Eanes contra
o general Soares Carneiro, que tinha
a seu lado a Aliança Democrática, a
coligação no poder liderada por Sá
Carneiro (PSD) c Freitas do Amaral
(CDS). Soares retirou mesmo o seu
apoio pessoal a Eanes e autossuspen-
deu-se do cargo de secretário-geral.
Na altura, escusou-se a declarar em
quem votara, o que alimentou inú-
meras especulações em torno do seu
eventual apoio a Soares Carneiro. Só
16 anos depois, e uma vez fora de Be-
lém, esclareceu o assunto — que agora
voltou à baila...

No ano anterior, 1995, durante a

pré-campanha que o levou à Presi-
dência, Jorge Sampaio revelou que,
nas primeiras presidenciais, escolhera
Otelo Saraiva de Carvalho. Foi numa
entrevista ao "Semanário". "Admi-
to ter votado Otelo, como forma de

protesto." Apoiado pela extrema-es-
querda, o estratego do 25 de Abril
obteve 16,5% dos votos, o que lhe con-
feriu o segundo lugar, após Eanes,
que, apoiado por PS, PSD e CDS, foi
eleito confortavelmente com 61,6%. A
confissão de Sampaio transformou-se

num dos temas dominantes da cam-
panha eleitoral, com a candidatura
do adversário, Cavaco Silva, a acusá-lo
de tendências esquerdistas e radicais.
Sampaio, aliás, esteve longe de ser
o nome preferido por Soares para a
sua "sucessão". A candidatura do ex-

secretário-geral do PS foi, meses a fio,
contrariada por Soares, que, a par-
tir de Belém, com a ajuda de alguns
dos seus mais diretos colaboradores,
"lançou" vários nomes alternativos.
Entre eles contaram-se o do então
presidente da câmara do Porto, Fer-
nando Gomes, bem como de Almeida
Santos e Manuel Alegre; outros nomes
agitados foram os de "soaristas" inde-
pendentes como Carlos Monjardino e
Vasco Vieira de Almeida.

Quando Cavaco votou Soares

Cavaco Silva também não deixou de

surpreender, ao decidir, em 1990,
apoiar a reeleição de Mário Soares,
que era, ao tempo, o seu principal
adversário político. Primeiro-minis-
tro desde 1985, nas presidenciais de
1986 o líder do PSD estivera ao lado de
Freitas do Amaral, que ganhou a pri-
meira volta mas sucumbiu na segunda

perante Soares — na única disputa
presidencial da história portuguesa
resolvida a dois turnos. Nas eleições
seguintes, e apesar de possuir uma
confortável maioria absoluta, Cavaco,
à falta de um candidato capaz de fazer
perigar a reeleição de Soares, acabou
por apoiar o Presidente socialista. Em
abril de 1990, o líder do PSD surpreen-
deu o congresso do partido reunido
em Lisboa. Por proposta sua, os con-
gressistas decidiram que o partido
não apresentaria candidato próprio
às presidenciais de 1991 caso Soares
se recandidatasse. O que obviamente
veio a acontecer. O apoio de Cavaco
não impediu que o segundo mandato
de Soares fosse repleto de choques en-
tre o Presidente e o primeiro-ministro.

Em 1986, Ramalho Eanes foi um
dos principais apoiantes do dissidente
socialista Salgado Zenha na primeira
volta. Na segunda volta, entre Soares
e Freitas, Eanes não tomou posição.
Dez anos depois o general ainda admi-
tiu a possibilidade de se recandidatar,
mas desistiu quando Cavaco decidiu
avançar, pondo termo a um famoso e

prolongado tabu. Apoiante declarado
de Cavaco nas legislativas de 1991 con-
tra o socialista Jorge Sampaio, Eanes

optou por um apoio mais discreto na
disputa presidencial de 1996. Longe
estava a dura campanha de 1980, em
que o então ministro das Finanças se
batera por Soares Carneiro contra a

reeleição de Eanes, que, quatro anos
antes, entrara em Belém com os votos
a favor de Soares e Cavaco e o voto
contra de Sampaio...
J.P.C.

jpcastanheira@expresso.impresa.pt



Futuro Há ameaças crescentes ao Estado social
e falta ainda um sentido cívico ativo

... e alguns
fracassos

JOSÉ PEDRO CASTANHEIRA
e VIRGÍLIO AZEVEDO

Se
é certo que na coluna dos

créditos da democracia "fi-
zemos realizações extraor-
dinárias", Ramalho Eanes
não se esqueceu de lembrar
que "infelizmente gastámos

mais do que produzimos". O resultado
acumulado da coluna dos débitos é,
infelizmente, bem conhecido. Até por-
que é sentido no dia a dia dos portu-
gueses: uma terceira intervenção das

instituições financeiras internacionais,
bem mais gravosa que as anteriores e

que se tem arrastado ao longo de anos
de penosa austeridade e desesperança.
As receitas financeiras aplicadas têm
tido consequências desastrosas para a
economia e a sociedade.

Foi Eanes quem de forma mais con-
tundente bramiu contra o atual "nível
de desemprego, de miséria e de por-
tugueses com fome, que é uma coisa

que nos ofende e que não deveríamos
permitir". Na mesma linha, Sampaio
defendeu a necessidade de "preservar
o Estado social", que deve permitir
"um salto para que as desigualdades
e a pobreza não sejam tão chocantes".

Não surpreendeu a unanimidade
dos três ex-Presidentes na defesa dos

aspetos essenciais do Estado social
construído nas primeiras décadas da
democracia. O que os levou, inevita-
velmente, a falar do futuro — à exce-
ção de Mário Soares, que se justificou
com a afirmação que "não estou aqui
para provocar dificuldades".

Eanes propôs "um pacto de reforma
do Estado, que responda às neces-
sidades e exigências de um Estado
social". Sem tal pacto, e com os atuais
índices sociais, admitiu mesmo o risco
de uma rutura da "unidade nacional e

popular". Sampaio escusou-se a falar
de um pacto, até porque se está a pou-
co mais de um mês de eleições. Mas
sublinhou que a solução "só é possível



com crescimento duradouro e signifi-
cativo" e lançou a ideia de "um plano
estratégico", com prazo necessaria-
mente superior ao de uma legislatura,
"a cinco ou dez anos", que seja objeto
de "uma avaliação contínua".

Na sua última intervenção, Eanes
chegou mesmo a comover-se, apon-
tando para "um futuro que temos
obrigação de deixar aos nossos filhos".

Aparentemente menos pessimista,
Sampaio não acredita que a "coesão
nacional" possa estar em risco, mas
dirigindo-se aos atuais responsáveis

políticos reclamou: "Ao menos deem-
nos esperança!".

O painel sobre os legados da revo-
lução na sociedade e na ciência foi o

que mais revelou aspetos menos con-
seguidos. Luísa Schmidt acentuou que
o 25 de Abril "não conseguiu instalar
um sentido cívico ativo para a cidada-
nia que alimentasse uma democracia
mais participada". Para a investiga-
dora do ICS, o valor da liberdade cen-
trou-se "na licença desembaraçada de

cada um dar satisfação aos seus dese-

jos" — uma espécie de vingança sobre
a proibição — "e essa confusão gerou
um agravamento das já más condições
de ordenamento do território".

Condições que eram visíveis na
Área Metropolitana de Lisboa, cujo
alastramento em mancha de óleo "se

agravou com a rápida passagem do

país rural a suburbano". Mas também
nas instalações industriais à beira de
muitos rios sem qualquer licencia-
mento, "abusando e poluindo águas
comuns". Ou na democratização das

praias e das vistas sobre o mar, "que
deu origem a uma espécie de direito
popular à construção na Arrábida,
Fonte da Telha, Ria Formosa, tal como
deu um direito muito menos popular
aos resorts, condomínios e instalação
a esmo nos lugares privilegiados".

"Consumismo eufórico"

Um terceiro aspeto assinalado pela
investigadora do ICS foi a instalação,
sobretudo desde a adesão à UE em

1986, "de um ânimo disciplinador ba-
seado no consumismo individualista
eufórico", onde tudo mudou muito
depressa, "porque abreviámos em
dez anos o que outros países europeus
fizeram em 30 anos na evolução do
consumo de eletricidade, na compra
de automóveis (o nosso parque pas-
sou de 700 mil para seis milhões), na
publicidade, na construção de centros
comerciais ou na aquisição de casas".

Mas o país foi mudando de estilos de
vida sem um modelo estratégico e o
desordenamento do território assen-
tou "numa cultura de manipulação,
compadrios, patrocinato e corrup-
ção", o problema que as pessoas in-
quiridas no estudo do ICS identificam
como tendo piorado mais depois do

25 de Abril. Tudo isto "criou descon-

fianças e atrasou a emergência de uma
cultura participativa ligada ao espaço
público e a bens comuns como compo-
nentes essenciais para uma cidadania
ativa", concluiu Luísa Schmidt.
jpcastanheira@expresso.impresa.pt

Constituições dão-se mal com a globalização

Dois painéis da
conferência abordaram
os legados de Abril. A
Constituição e o trabalho
estiveram na berlinda
O tema eram os legados do 25
de Abril: no âmbito político,
económico, social e científico.
Falou-se de uns e de outros em
painéis diferentes e com prota-
gonistas diversos, mas em am-
bos se abordou a Constituição.
A portuguesa e as outras. Num,
disse o professor Gomes Cano-
tillho: "As Constituições estão a
dar-se mal com a globalização".
E mais direto e político: "Uma
Constituição tem de se fazer
com o povo e não com o FMI ou
o Banco de Portugal".

Noutra sala, falava António
Vitorino. "Rever a Constituição
não, discutam-se primeiro as
reformas e, depois, se for ne-
cessário alterar-se, altere-se".
Antes disso e mais urgente deve
revisitar-se o contrato social,
disse. Porquê? A resposta veio

com uma pergunta: "Quantos
contratos coletivos de trabalho
foram celebrados nos últimos
anos?". A queda foi abrupta,
as relações laborais alteraram-
-se profundamente, já não se
fazem contratos por sectores
de atividade e por sindicatos,
mas acordos de empresa que
definem as novas condições de

trabalho, de higiene, de segu-
rança. O mundo do trabalho
mudou. "Os sindicatos ou se

reformulam ou mudam de atu-
ação".

Por isso dizia Canotilho: é
no direito ao (e do) trabalho
que mais se nota o conflito —

as garantias da justa causa
do despedimento, ou do pro-
cesso disciplinar, tudo parece
dissolvido pela enxurrada das

desregulações. A Constituição
portuguesa, particularmente
incisiva em matéria de direitos
sociais e económicos, está na
primeira linha dessa "fratura",
como lhe chamou Canotilho.

A conselheira das instituições
europeias (e candidata a euro-
deputada) Maria João Rodri-
gues, que participou no painel
relativo à política e economia,
preferiu salientar a importân-
cia do momento na Europa e

a necessidade de Portugal se
"assumir como parceiro adulto
da construção europeia". "As

regras do curo têm de ser al-
teradas", afirmou, porque as
atuais não permitem que todos
os Estados-membros se desen-
volvam.

O tema dos legados estendeu-
se também à ciência. Luísa Sch-

midt, no painel sobre "Socieda-
de e Ciência", salientou que "a
credibilidade da ciência tem de
ser reforçada", a propósito do
estudo do Instituto de Ciências
Sociais (ICS) apresentado na
conferência, onde 61% das pes-
soas inquiridas (incluindo qua-
se 90% dos jovens) "preferem
que sejam os especialistas — e

não os políticos — a tomar as
decisões de governação".

A investigadora do ICS disse

que há uma descrença na for-
ma como os políticos gerem o

país, bem como uma impor-
tância acrescida da ciência na
sociedade, que exige "um papel
mais interventivo do cientista
na transmissão do conheci-
mento". A unanimidade nacio-
nal em torno da ciência esten-
de-se também ao seu papel no
desenvolvimento económico
e social, salientou no mesmo
painel Carmo Fonseca.

A presidente do Instituto de
Medicina Molecular lembrou
o impacto que a ciência já teve
em sectores de baixa e média
tecnologia como os têxteis, pa-

pel ou alimentação, ou de alta
tecnologia como as telecomu-
nicações, indústria automóvel
ou máquinas. "Portugal foi o

país da UE que mais cresceu"
no investimento em ciência, no
número de doutorados ou de



artigos científicos publicados.
José Sobral, antropólogo do

ICS, disse que o 25 de Abril
gerou "uma enorme transfor-
mação revolucionária com um
mínimo de violência" e reco-
nheceu que "há algum efeito
dececionante ligado à crise".
Mas abriu-se definitivamente
"um espaço de liberdade e pro-
motor de todas as libertações".

LUISA MEIRELES
e VIRGÍLIO AZEVEDO

lmeireles@expresso.impresa.pt

A politóloga Marina Costa Lobo analisou os resultados do inquérito foto alberto frias

Protagonistas sem consenso

Apesar da importância
histórica, Melo Antunes
é o menos valorizado.
Nenhuma personalidade
reúne ampla aceitação

O 25 de Abril reúne o consenso
dos portugueses, mas o mesmo
não se pode dizer dos persona-
lidades que fizeram a revolução
e que asseguraram a transição
para a democracia. "Não há
protagonistas consensuais;
uns não são muito conhecidos

junto da população, como Melo
Antunes, outros têm grande
notoriedade, mas não reúnem
ampla aceitação, como Mário
Soares", explica a politóloga
Marina Costa Lobo, que anali-
sou o estudo sobre os 40 anos
do 25 de Abril.

De acordo com o inquérito,
Ernesto Melo Antunes, um dos

estrategos do 25 de Abril e o

principal autor do programa do
Movimento das Forças Arma-
das (MFA), é a personalidade
menos conhecida da popula-
ção, com uma notoriedade de

apenas 39%, entre os prota-

gonistas da transição para a
democracia. Mas o baixo reco-
nhecimento público contrasta
com a importância histórica
que lhe é atribuída: para o his-
toriador do ICS Bruno Cardo-
so Reis, orador do painel Os
protagonistas do 25 de Abril, o

ideólogo da revolução "é, ine-
quivocamente, o maior" nome
daquele período.

Também orador no painel, o

general Pezarat Correia, que
integrou o MFA e o Conselho
da Revolução, considera Melo
Antunes "a figura central de
todo o processo do 25 de Abril",
lamentando que seja subvalori-
zado pelos portugueses.

Segundo o estudo, a perso-
nalidade mais valorizada é o

ex-presidente da República
Ramalho Eanes, visto positiva-
mente por 61% dos inquiridos.
"Tem junto da opinião pública
um perfil ético de grande in-
tegridade, por exemplo, por
não ter recebido benefícios fi-
nanceiros a que tinha direito",
explicou na conferência Bruno
Cardoso Reis.

O posicionamento ideológico
dos inquiridos influencia deci-
sivamente a sua opinião rela-
tivamente aos protagonistas.
Sem surpresas, Álvaro Cunhal
tem uma imagem muito posi-
tiva junto da esquerda e baixa
entre a direita, enquanto que
com Sá Carneiro acontece o
contrário.

Ainda assim, o inquérito tem
dados surpreendentes: entre os
eleitores do Bloco de Esquerda
são mais os que valorizam o pa-
pel de Spínola, conotado com a
direita, do que o de Vasco Gon-
çalves, identificado com alinha
mais esquerdista do PREC. Já
entre os simpatizantes do CDS-
-PP, são tantos os que têm uma
imagem positiva do primeiro
como do segundo.

Para a politóloga Marina Cos-
ta Lobo, este dado, paradoxal,
só pode ser explicado por "des-

politização e desconhecimen-
to relativamente a episódios
concretos do 25 de Abril e do
PREC".

JOANA PEREIRA BASTOS

jbastos@expresso.impresa.pt



A memória do
antes e do depois

Pacheco Pereira e
Barata-Moura olham
para o 25 de Abril,
procurando explicar
o que foi e o que já não é

Podia ter sido um diálogo, mas
foram duas grandes interven-
ções: José Barata-Moura e
José Pacheco Pereira, ambos
professores universitários, dis-
cursaram sobre o que está por
cumprir, o primeiro, e sobre
a memória do passado, o se-
gundo.

"Não se pode olhar com neu-
tralidade para a história do
século XX português", come-
çou por dizer Pacheco Pereira.
Afinal de contas, o 25 de Abril
foi o dia que para quem o viveu
marcou um antes e um depois,
um grande acontecimento
histórico, um dos poucos que
ofereceram uma tão grande
sensação de rutura, salientou.

Estava dado o mote. Se Bara-
ta-Moura preferiu sublinhar o

que falta — "o capítulo que o 25
de Abril inaugurou permanece
inacabado e as condições do
entrecho continuam, a grande
lição hoje é recordar o que ain-
da está por fazer" — Pacheco
Pereira escolheu mergulhar no
passado e, a partir dai, "ilumi-
nar" o presente.

E o também historiador não
tem dúvidas. Não é um detalhe
o facto de a ditadura derrubada
pelo golpe-revolução ter sido
a mais antiga da Europa, que
mais tempo perdurou para
além da soviética. "De 1926 a
1974 não saiu nenhum jornal
legal sem ser censurado, não
foi possível organizar partidos
na legalidade, nenhum dia se

passou sem política política",
disse Pacheco Pereira. Foram
48 anos, quase três gerações,
onde a censura fez mossa e
moldou o feitio, a maneira de
ser e a visão da vida.

Como se admirar, portanto,
que haja ainda hoje portugue-
ses que se identificam mais com
o antigo regime em matéria de
criminalidade ou segurança,
indagou Pacheco Pereira. "Mas
o Portugal que está por trás não
é o mesmo que encontramos
nos cortes do Expresso ou de
todos os jornais", sublinhou. A
censura cortava o político, mas
sobretudo o social e as questões
morais.

É neste contexto que o pro-
fessor se refere à "cultura do

respeitinho", herança direta
da censura, preocupada sobre-
tudo com o respeito pelas hie-
rarquias. Em Portugal, disse

Pacheco, não é por acaso que
há medo do conflito e do con-
fronto e uma verdadeira "ob-
sessão pelo consenso".

A ditadura cai também fruto
da guerra colonial — o golpe é

feito para a resolver, diz, e é a
ida em massa do povo para as
ruas que coloca o problema do

regime. Se o 25 de Abril altera
os dados, vai ser portanto nas
colónias que terá o seu princi-
pal efeito, tornando-se mesmo
uma tragédia para muitos. O
historiador referia-se em es-
pecial aos retornados, absor-
vidos por uma sociedade que
então tinha uma extraordiná-
ria "plasticidade" e mobilida-
de social, em contraste com
a situação atual ("se antes se

podia passar da pobreza para a
classe média, hoje tem-se uma
pobreza fixa sem esperança de

sair", disse).
Neste contexto, abordou o

tema do trabalho ou, melhor
dizendo, da sua desvalorização,
ao ponto de se considerar hoje
que "salários e ordenados são
uma benesse". Aparentemente,
rematou, a ideia e fundamental
essência da política — a melho-
ria do bem público — foi esque-
cida. L.M.

FRASES

"Esta Europa, se
fosse uma super-
Alemanha, quejá
o é sem o saber"
Eduardo Lourenço, ensaísta

"As virtualidades da
sociedade revelaram-
se na integração dos
retornados"
José Pacheco Pereira, historiador

"Portugueses com
fome é uma coisa
que nos ofende e
que não deveríamos
permitir"
Ramalho Eanes, ex-PR

"A malta revê-se
no 25 de Abril"
Jorge Sampaio, ex-PR

"O 25 de Abril foi
amarelecendo
devagarinho"
José Barata-Moura, professor
universitário

"A Constituição tem
de se fazer com o

povo, não com o FMI"
Gomes Canotilho, constitucionalista

"Há uma perda
de confiança nas
instituições, exceto
na universidade"
Luísa Schmidt, socióloga

"Foi a adesão
do povo que
transformou o golpe
em revolução"
Pedro Pezarat Correia,
general



Lawrence Whitehead Historiador e cientista político britânico

"Em 1974, Portugal
era um verdadeiro
campo de batalha"

LUISA MEIRELES

O historiador e cientista político bri-
tânico Lawrence Whitehead chegou
a Portugal pela primeira vez em 1969,
era estudante e queria ler coisas sobre
o país. Não encontrou nada. O facto
não o impediu de se dedicar ao "Por-
tugal-caso de estudo" quando, cinco
anos depois, eclode o 25 de Abril e ele
se enamora do processo tumultuoso

que aqui se vivia. Já tinha então uma
experiência dolorosa na pele — o Chile
de Allende, onde viveu. Antes disso,
estudou a Guerra Civil de Espanha.
Semelhante bagagem deu-lhe alento
para, muitos anos depois, se tornar

especialista em transições políticas,
entre elas a portuguesa, a espanhola e

as da América Latina. E lendo sempre
o Expresso, que comprava em Lon-
dres, quando não estava em Portugal.
? Chegado a Portugal em 1974, o que
lhe chama a atenção?
13 A política polarizada, ideologizada,
radical, os significados da democracia.
O 25 de Abril era um acontecimento de
interesse excecional, por contraste com
o que se tinha passado no Chile.

? E como lhe pareceu a revolução?
13 Parecia uma revolução, porque se foi

radicalizando, com uma lógica fácil de
entender para quem tinham estudado
a Guerra Civil espanhola. Não era difícil

perceber que só podia avançar com mui-
ta violência, nem compreender a lógica
de Cunhal, que estava a provocar uma
reação muito intensa no Norte.

? Mas Cunhal soube parar.
13 Eu tinha estudado a descolonização
britânica e francesa e era evidente que
o processo português era o final da des-

colonização de África. Apercebi-me da

importância desse fator em Portugal.
Com Cunhal, por exemplo, havia três
elementos a ter em conta. Um, era que
ele não queria perder tudo, como acon-
tecera no Chile; outro, é que ele podia
avaliar a correlação de forcas e ver que
com 12% dos votos e uma relação frágil
com o MFA, podia aproveitar para se im-



plantar no Alentejo e na zona industrial
de Lisboa, mas não podia conquistar
Braga; e o terceiro é que ele participava
num movimento marxista revolucioná-

rio, com a conceção de que a revolução
socialista ganharia no mundo, num pro-
cesso por etapas. Estabelecer governos
revolucionários em Angola e Moçambi-

que, já era êxito suficiente para esta eta-

pa. Poderiam derrotar-se os regimes
brancos na África do Sul e na Rodésia.
? Houve muitas interferências ex-
teriores?
13 Seguramente havia diálogo e negocia-
ções. Portugal era um campo de batalha.
Cunhal falava com Brejnev, tanto quanto
Soares com Willy Brandt, ou Carlucci
com Kissinger e o arcebispo de Braga
com o Vaticano. Era um movimento com
dimensão internacional.
? Disse que a "revolução portuguesa
foi umaquase-revolução"?
13 Não é uma afirmação, mas uma
pergunta: foi uma revolução, um gol-
pe, uma transição democrática? Tinha
todas estas potencialidades, mas são

categorias académicas. Na realida-
de houve muito de revolucionário,
mas com o fracasso de Otelo ficou
claro que não haveria rutura total e
a construção de um novo regime. De
qualquer modo, desestabilizou o fran-
quismo. E havia a guerra do Vietname.
? Porquê?
13 Em abril de 1974 ocorre a revolução
e um ano depois caiu Saigão, que foi

um momento de humilhação para os
americanos. Havia muito extremismo,
a juventude estava radicalizada e eu já
tinha estudado o suficiente para per-
ceber que ao movimento se seguiria o
refluxo. Com o 25 de Novembro, ficou

claro que se havia uma revolução so-
cialista em Portugal, ela parou.
? O 25 de Novembro foi contido.
13 Havia dos dois lados a visão de que
se estava à beira de uma guerra civil
e isso ajudou. No fundo, houve uma
sucessão de golpes e contragolpes,
num processo de acomodação entre
as forças em contenda.
? E disse que a revolução portuguesa
originou outras sete.
13 Por causa da descolonização. Fo-
ram oito unidades políticas que mu-
daram de regime com a mudança de

poder em Lisboa, algumas com re-
sultados democráticos, como Cabo
Verde, outros muito penosos, como
Timor, outros, como Macau, que foi
reintegrado na China. O seu momento
fundador foi a revolução portuguesa.
? Portugal tem hoje uma democracia,
mas muitos estão desiludidos. Algu-
ma coisa correu mal ou simplesmente
a transição seguiu o seu curso?
13 Os dois aspetos podem ser verda-
de. Em termos institucionais, Portu-
gal é uma democracia, mas alguma
coisa falhou. Não o processo demo-
crático, mas a gestão da "coisa pú-
blica" pela causa política. Estamos
num mau momento, com perda de
orientação e desconfiança, se bem
que o inquérito mostra que apesar
de tudo a opinião pública não parece
tão desconfiada e raivosa, como na
Grécia, por exemplo. As coisas podi-
am ser piores. Há pouca violência, há
corrupção e repúdio pelo sistema de

justiça, mas não os excessos insupor-
táveis de outros países.
? A transição portuguesa foi bem-
sucedida?

13 Estas classificações têm de ser re-
lativas. Bem-sucedida não quer di-
zer que tudo esteja bem. As dúvidas,
desejos e aspirações, a capacidade
de autocrítica e de regeneração são
muito importantes. Não temos de ser
catastrofistas, mas há que dar-se con-
ta que a política económica oferece
muito poucas esperanças para a pró-
xima geração.
lmeireles@expresso.irapresa.pt

"Houve uma
sucessão de golpes
e contragolpes,
num processo de

acomodação das

forças em contenda"



A revolução foi
um antídoto para
outras transições

Da ditadura à democracia:
entre a vacina de Kissinger
e os efeitos terapêuticos
externos do Processo
Revolucionário em Curso

Se a revolução portuguesa nun-
ca foi testada como a vacina
prescrita por Henry Kissinger,
viria a tornar-se um antídoto
para outros países que saíram
de ditaduras. Esta tese é do po-
litólogo norte-americano Phi-
lippe Schmitter, um dos espe-
cialistas estrangeiros presentes
na Gulbenkian. "O principal
contributo" da revolução portu-
guesa foi "ensinar outros países
como não fazer transições para
a democracia", disse o investi-
gador do Instituto Universitário
Europeu, de Florença.

A 'lição' portuguesa foi par-
ticularmente proveitosa para
Espanha, segundo Schmitter.
"A transição espanhola foi ne-
gociada para evitar o que estava
a acontecer ao lado."

O fim da ditadura no país vizi-
nho coincidiu com o ponto alto
do PREC (Processo Revolucio-
nário em Curso), quando Por-
tugal esteve à beira da guerra
civil. Com efeito, o verão quente
de 1975 terminou a 25 de no-
vembro, com a derrota do PCP
e a vitória dos sectores mode-
rados. Franco morrera a 20 de
novembro e Juan Carlos fora
proclamado rei dois dias depois,
dando-se então início à conver-
são tranquila de Espanha num
regime democrático.

"Tudo o que os espanhóis não

queriam era 'o povo unido', as

pessoas na rua. Não queriam
a bagunça", prosseguiu Sch-
mitter, arrancando risos na as-
sistência, ao usar o termo em
português.

Kenneth Maxwell, o historia-
dor britânico que abriu o painel

dos 'olhares de fora' sobre o 25
de Abril — no qual participou
também Lawrence Whitehead
—

,
afinou pelo mesmo diapasão.

Em Espanha "todos os partidos
desejavam evitar a repetição"
do que se passava neste canti-
nho da península.

No entanto, a ideia do ensina-
mento lusitano não teria, horas

depois, grande acolhimento jun-
to de Felipe González, o antigo
chefe do Governo de Madrid,
que interveio na penúltima ses-

são da conferência.
González reconheceu o im-

pacto da Revolução Portuguesa
na sua geração e no seu país:
"Víamos com grande ilusão a ru-
tura que se viveu em Portugal"
e "em Espanha queríamos que
ocorresse um 25 de abril". Mas
pouco foi além disso: "Apren-
demos algo do que ocorreu em
Portugal nesse ano e meio. Mas
não muito."

Nesta linha de raciocínio,
Schmitter profetizou que caso
a revolução portuguesa "ti-
vesse sido seguida de outras
semelhantes (Espanha, Grécia
ou América Latina), não teria
havido perto de 60 ou 70 tran-
sições democráticas", como as
verificadas no mundo desde
1974. Nas contas do "transitólo-
go" (como é referido no jargão
académico), teria ocorrido no
máximo "uma dúzia", pois as

"forças conservadoras em cada
um desses países teriam lutado
mais, para resistir".

Outros efeitos externo do 25
de Abril foram referidos por
Maxwell. O caso português "veio
alterar o equilíbrio de forças"
em vários pontos do mundo, a
começar pela África Austral.

Se Schmitter teceu uma es-

pécie de manual do antídoto —

como Portugal inibiu tentações

revolucionárias noutros lados
—

, Maxwell recordou como a
vacina prescrita por Kissinger
nunca foi testada. O secretário
de Estado dos EUA considerava

que "Portugal estava perdido
para o Ocidente", mas a rota
da diplomacia de Washington
foi alterada quando Frank Car

lucci aterrou em Lisboa como
embaixador. Segundo Maxwell,
"para contornar Kissinger, Car-
lucci fez chegar os seus pontos
de vista ao Presidente Gerald
Ford através de um velho amigo
da Universidade de Princeton,
Donald Rumsfeld".

Menos sobre o passado e mais
sobre o presente (e o futuro)
falou Felipe González. O ex-lí-
der do PSOE disse que "as pes-
soas estão a passar muito mal,
deste lado e do outro lado da
fronteira", mas sublinhou que
a "crise não é portuguesa nem
espanhola, é europeia". Logo, o
remédio não está em Lisboa ou
Madrid. "A solução passa por
mais Europa, com outro tipo de
subsidiariedade".

González criticou a receita
que está a ser ministrada: "O
que não cresce não paga dívi-
das." E deixou um prognóstico
que faz tardar a alta: "Portugal
e Espanha vão continuar mal
neste ano e no próximo. E talvez
no seguinte."

PAULO PAIXÃO

ppaixao@expresso.impresa.pt

Para González, a crise
não é portuguesa nem
espanhola, e europeia.
O remédio está em
Bruxelas. Mas, na Ibéria
as coisas vão continuar
mal neste ano e no
próximo. Pelo menos!


