
«Orgulho» ajuda a
definir o 25 de Abril
# «Orgulho» é a palavra que os portu-
gueses mais escolhem para descrever
o que sentem quando pensam na Re-
volução dos Cravos, revela um estudo
do Instituto de Ciências Sociais, Ex-
presso, SIC Notícias e Fundação Ca-
louste Gulbenkian, sobre os 40 anos do
25 de Abril. Ao todo, 31% dos inquiri-
dos dizem-se orgulhosos, seguindo-se
12% que preferiram responder «patrio-
tismo» ou «indiferença», enquanto 8%

optaram pelas palavras «saudade» ou
«tristeza». «Incompreensão», «liber-
dade», «desconforto», «outros senti-
mentos positivos», «medo» e «raiva»
recolheram entre 4% e 1%.

De igual modo, à pergunta se a for-
ma como se levou a cabo a transição
para a democracia constitui motivo de

Mário Soares é o único protagonista
da Revolução reconhecido por todos

orgulho para os portugueses, 79% dos

inquiridos respondem que sim, contra
o não de apenas 12%. Mário Soares
é o único protagonista do 25 de Abril
reconhecido por 100% dos inquiridos.



Unidade
nacional
em risco

CONFERÊNCIA Juntos

por Pinto Balsemao, os

três ex-presidentes elei-

tos, Eanes, Sampaio e

Soares, foram ontem à

Fundação GuLbenkian

lançar alertas preocu-
pados sobre as conse-

quência da crlsena uni-
dade nacional. Eanes

propôs um "pacto para
a reforma do Estado",
Sampaio defendeu uma
"estratégia a cinco ou
dez anos" e Soares fez
as pazes com Eanes, elo-

giando-lhe os seus man-
datos presidenciais.
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Unidade nacional
em risco "com este
nível de pobreza
e de miséria"

25 de Abril. Ramalho Eanes, que ouviu Mário
Soares elogiar o seu papel como PR, diz que é

uma ofensa haver "portugueses com fome"
MANUEL CARLOS FREIRE

O ex-presidente da República Ra-
malho Eanes emocionou-se on-
tem ao alertar que "a unidade na-
cional não se mantém" com os
atuais níveis de desemprego, po-
breza e miséria.

Intervindo no final de uma con-
ferência sobre o 25 de Abril, mar-
cada pelos elogios de Mário Soa-
res a Ramalho Eanes - num gesto
de pacificação - e em que ambos
partilharam a recusa em falar do
PREC, o primeiro presidente da
República eleito após a Revolução
dos Cravos declarou: "É necessá-
rio sair" da atual situação de crise
"sem agredir a unidade popular",
que "não se mantém com este ní-
vel de desempregados, com este
nível de miséria, havendo portu-
gueses com fome, que é uma coi-
sa que nos ofende e que não devía-
mos permitir".

"Quando a juven-
tude emigra por ne-
cessidade, está a di-
zer que não acredita
no presente. (...) Os
da minha geração
também não acredi-
tam no País? A unida-
de nacional não se

mantém com este ní-
velde desemprego, miséria e po-
breza que não se entende", susten-
tou Ramalho Eanes, num tom de

indignação contida.
A conferência "O 25 de Abril, 40

anos depois", organizada pelo Ex-

presso, pela SIC-Notícias (ambos
do grupo Impresa) e pelo Instituto
de Ciências Sociais, com o apoio
da Fundação Calouste Gulben-
kian, juntou Eanes e os seus dois

sucessores, Mário Soares e Jorge
Sampaio, numa sessão final mo-
derada pelo antigo primeiro -mi-
nistro Francisco Pinto Balsemão,
em que os três falaram das suas ex-

periências por ocasião do golpe
militar e das expectativas geradas
pela revolução.

Antes falou o ex-chefe do Go-
verno espanhol Felipe González,
denunciando que "as pessoas es-
tão a passar muito mal deste lado
e do outro lado da fronteira".
O antigo líder socialista conside-
rou necessário que a Europa ado-
te "políticas ativas" para resolver
problemas políticos, económicos
e sociais e lhe permitam inverter
o caminho de irrelevância em que
está a cair.

Ramalho Eanes, após elogiar o

papel dos partidos que no pós-25
de Abril souberam entender-se e

negociar em nome dos interesses
do País - ao contrário do que tem
sucedido nos últimos anos, la-
mentou-, insistiu numa atuação
da mesma natureza no curto pra-
zo para preservar o Estado social,

que "está em perigo" sem esse cli-
ma de tolerância. "É necessário
um grande esforço para que a uni-

dade popular se mantenha", insis-
tiu o general.

Jorge Sampaio, dizendo não

querer falar em pactos, secundou
a defesa do Estado social e sugeriu
uma "estratégia a cinco ou dez
anos" com "políticas públicas [que]
possam ser avaliadas e tenham
consistência". "Portugal precisa de

políticas públicas fortes, com su-

cesso, avaliadas", declarou Jorge
Sampaio, capazes de "ultrapassar

o mandato legislativo
habitual" para pode-
rem ter efeitos dura-
douros.

Mas a situação
atual do País também
marcou a sessão de
abertura, na interven-

ção do presidente da

Fundação Gulben-
kian, Artur Santos Silva, ao enfati-
zar que Portugal tem de "mostrar

que a democracia é compatível
com o rigor da política financeira",
reduzindo o défice público sem
violar direitos adquiridos.

Essa redução do défice público
deve ser feita "com mais eficiência
na gestão" das administrações
central e local "e não violando di-
reitos adquiridos, que devem ser

respeitados", precisou Artur San-
tos Silva, adiantando: "Tal como
nos períodos de [ajuda financeira
externa em] 1977-79 e 1983-85, es-
tamos a conhecer um processo de

ajustamento. Para o ultrapassar
são precisas políticas europeias
mais sensíveis ao desemprego, aos

jovens, e a redução do défice pú-
blico."

Numa conferência em que Má-



rio Soares foi quem mais vincou
que o 25 de Abril "valeu a pena" e

se deveu "exclusivamente aos mi-
litares", Eanes fez questão de cla-
rificar um ponto: foi o MFA que
quis entregar o poder aos partidos
políticos.

Os três ex-presidentes, Eanes, Sampaio e Soares, encerraram a
conferência do Expresso. Pinto Balsemão (cumprimentando Maria
Barroso) convidou também o ex-PM espanhol Felipe González



Jorge Sampaio, Ramalho Eanes e Mário Soares, num debate moderado por Pinto Balsemão, fizeram humor com o que os separou



40 ANOS DO 25 DE ABRIL

Ex-Presidentes
defendem Estado
Social e fazem humor
com o que os separou

Ramalho
Eanes, Mário
Soares e Jorge
Sampaio,
num debate
moderado
por Francisco
Pinto
Balsemão



Ramalho Eanes, Mário Soares e Jorge Sampaio, moderados
por Francisco Pinto Balsemão, trocaram as voltas aos
nossos estereótipos sobre eles, num debate inédito para
comemorar os 40 anos do 25 de Abril Lição número um:
o passado já não (n)os divide
Paulo Pena

Houve

quem passasse o dia
na Gulbenkian, o que é

sempre um luxo lisboeta,
haja as crises que houver.
Muitos tomaram notas. A

intervenção de Pacheco
Pereira, de manhã, ainda ecoava,
nas citações de Eduardo Lourenço,
ou nos iPads de quem a ouviu, e

registou. Comemorar a história
também é fazê-la, de certa forma.
E foi isso que levou tanta gente à
conferência "25 de Abril, 40 anos
depois", organizada pelo Expresso,
pela SIC e pelo Instituto de Ciências

Sociais, ontem, em Lisboa.
O final guardava um inédito deba-

te entre os três primeiros homens

que foram eleitos, e reeleitos, em
democracia, para a Presidência
da República, moderado por um
ex-primeiro-ministro que lançou
o primeiro grupo privado exclusi-
vamente de média do país. Todos
eles, de uma forma ou de outra,
não são, propriamente, amigos. A
história guarda desavenças épicas
entre estes homens. Gravadores em
reuniões de trabalho em Belém, bir-
ras protocolares, desconsiderações
públicas. Por alguma razão, o en-
contro, neste formato, público, só
foi possível ontem, e para comemo-
rar uns 40 adultos anos do 25 de
Abril. Até nem demorou muito tem-
po a combinar, "talvez um mês",
referiu Balsemão, na qualidade de
anfitrião.

A sala estava cheia no painel ante-
rior, onde Eduardo Lourenço trans-

portou a audiência para as subtile-
zas da história e o espanhol Felipe
González criticou "o modelo da glo-
balização excessivamente financei-
rizada". Quando, pouco depois da
hora marcada para o encerramento,
se constatou que os lugares não che-

gavam, foi preciso abrir as portas de

um segundo auditório que transmi-

tia o debate, via TV.
Na plateia sentava-se uma pe-

quena amostra do Portugal demo-
crático: a procuradora-geral da
República, Joana Marques Vidal,
o banqueiro do BIC Mira Amaral,
os ex-ministros Braga de Macedo e

Marcai Grilo, o presidente da Gul-
benkian, Artur Santos Silva, e estes
são apenas uma parte daqueles que
o casal Eanes cumprimentou antes
de chegar à cadeira onde se sentava
Maria Barroso, com quem ficaram,
demoradamente, a conversar, antes
do início do debate.

Soares ficou à direita, Sampaio à

esquerda, Eanes e Balsemão entre
os dois socialistas. A pergunta, para
todos, era: "Valeu a pena?".

Desta vez, Mário Soares era o úni-
co na mesa que não estava disposto
a falar de actualidade. "Já basta o

que basta", atirou, para uma plateia
que sorriu, mas nitidamente conta-
va com mais. A única vez que o cx-
Presidente, de 89 anos, se permitiu
um comentário sobre o presente,
foi muito aplaudido: "Quando os
militares de Abril não vão ao Parla-

mento, eu também não vou", disse,
lembrando a polémica sobre a recu-
sa, pelo segundo ano consecutivo,
da Associação 25 de Abril para estar

presente na sessão parlamentar co-
memorativa da revolução.

Na primeira ronda de interven-
ções, todos recordaram o "seu" 25
de Abril, em 1974. Soares estava na
Alemanha, Eanes no norte de Ango-
la, Sampaio em Lisboa. Soares veio
de comboio. Sampaio foi para casa,
"devo ter sido o único.". Eanes sen-
tiu "alívio", Sampaio foi ao Expresso
"recolher informação" e Soares, pri-
meiro, estranhou "o cravo", até que
percebeu, na estação de comboios
de Salamanca, onde parou com o

Sud-Express, que esse era o símbolo
da revolução portuguesa.

Estas memórias são mais ou me-
nos conhecidas de todos. O que
talvez não seja é a "muita consi-
deração pelo senhor Presidente
Eanes" que Soares garante ter, ele

que agora revela que votou "duas
vezes" no seu rival dos anos 80. Ea-
nes agradeceu "as referências sim-

páticas". E Sampaio interrompeu:
"E os votos?"

A plateia riu, mas Eanes não os

agradeceu. Os votos, afinal, são
secretos e estes foram concedidos
em 1976 e 1980. E esses são anos
demasiado distantes. Soares tam-
bém não quer reviver o passado. E

Eanes, que tinha feito uma longa
análise ao período entre 74 e 82, dá-
lhe razão. O passado pode ser uma
"referência fracturante".

Sampaio concorda: "O que foi,
foi. Conhecemos todos, e de gin-
geira., o que se passou."

As pessoas estão a
passar multo mal
deste lado e do outro
lado da fronteira.
0 que tem de mudar
é, sobretudo, a
política europeia
A A Felipe González

Ex-primeiro-ministro
espanhol



Soares, sem querer mais do que
um elogio aos militares de Abril, do

passado, e sem nada a acrescentar
ao que pensa do presente ("toda a

gente sabe aquilo que eu penso."),
quer comemorar a liberdade. E cita
"o dia inicial inteiro e limpo/ onde
emergimos da noite e do silêncio"
de Sophia de Mello Breyner.

Eanes aproveita o silêncio de So-
ares sobre o presente e faz o retrato
mais crítico dos nossos dias: "É ne-
cessário sair desta crise sem agre-
dir a unidade popular"; "Quando

a juventude emigra por necessida-
de está a dizer que não acredita no
presente"; "Haver portugueses com
fome é uma coisa que nos ofende e

que não devíamos permitir"; "Sem
Estado Social o pluralismo, a tole-
rância, tudo isso está em perigo."

Foram tantas as palmas na sala

que Jorge Sampaio, a quem coube
encerrar as intervenções, ironizou:
"Não quero parecer à direita do se-
nhor General.". A plateia a rir. O

mais novo dos ex-Presidentes, de
74 anos, mostrou-se empenhado
em "preservar o Estado Social" e,
sobretudo, em "não reduzir tudo
isto a um Estado mínimo". Defen-
deu que "não é com salários baixos,
é com pessoas qualificadas" que se

pode desenvolver o País. E fugiu à
ideia de "pacto" ou de "compro-
misso" partidário ("já estou quei-
mado com a palavra") defendendo,
antes, um "compromisso de baixo

para cima", em torno de "ideias a

20 anos".
A crise da Europa, referida por

Eanes e Sampaio, deu o mote para
o encerramento, por Balsemão: "A

Europa que existe não é a que serve
os nossos objectivos."

À saída, todos sorriam. Fernan-
do Dacosta, jornalista, lamentava
apenas que nenhuma referência ti-
vesse sido feita à "lusofonia", uma
alternativa ao "destino europeu"
que todos, de Eduardo Lourenço a
Ramalho Eanes apontaram como
único, ainda que problemático.

Soares, sim, falou na língua, e

garantiu que ela é muito mais im-
portante que a novilíngua dos mer-
cados.

Talvez esse seja o mote para um
novo encontro. Eanes já o tinha
dito: "Terminado o ciclo imperial,
impunha-se reflectirmos. Navegá-
mos avista."

"Não há fosso entre a esquerda e a direita
sobre o 25 de Abril", revela sondagem

Nuno Ribeiro

jj ¦ ão há fosso entre a es-I querda e a direita sobre

o 25 de Abril." Esta éIai uma das conclusõesI de uma sondagem doI ™ Instituto de Ciências
Sociais (ICS) da Universidade de
Lisboa apresentado nesta segunda-
feira na conferência 25 de Abril, 40
anos, promovida pelo semanário
Expresso. Marina Costa Lobo, in-

vestigadora do ICS e coordenadora
do estudo, revelou outros aspectos
daquele trabalho, resultante de 1254
entrevistas pessoais a indivíduos
com mais de 15 anos, realizadas em
Janeiro último.

"Há um consenso entre os portu-
gueses, existe uma imagem global-
mente positiva do 25 de Abril de 1974

no âmbito da escolarização, e um
respeito pelos legados sociais", pre-
cisou Costa Lobo. Aliás, para mais
de metade dos entrevistados (58%),
o 25 de Abril é encarado como mais

positivo que negativo, enquanto só

12 em cada 100 pensam exactamen-
te o contrário, ou seja, que foi mais
prejudicial que benéfico.

Do mesmo modo, 55% consideram

que o 25 de Abril teve como objectivo
democratizar e descolonizar, quan-
do o nível dos que consideram que

o objectivo era levar o país para o
comunismo não passa os cinco pon-
tos percentuais. Outro dado permite
situar melhor o problema: mais de
60% consideram que as divisões pós-
-25 de Abril não têm importância.

A maioria encara o 25 de Abril como mais positivo do que negativo



Sentimento de orgulho
"O 25 de Abril é um símbolo político
positivo que democratizou o país, é

o principal marco da nossa história,
as divisões do PREC [Processo Revo-
lucionário em Curso de 1975] perde-
ram impacto", referiu Marina Costa
Lobo. Só assim se chega ao consenso
e a uma unanimidade que agora rei-
na na sociedade portuguesa sobre o

significado e simbologia política do
fim da ditadura.

A avaliação como positivas das con-

sequências do 25 de Abril aumenta à
medida que sobe a escolarização, o

mesmo ocorrendo com o sentimento
de orgulho com que os portugueses

encaram aquela data. Já quanto ao co-
nhecimento dos protagonistas, os ins-
titucionais - ligados ao exercício do po-
der político - são os mais recordados.
Nos restantes, nomeadamente os mi-
litares, o seu conhecimento diminuiu:

apenas 31% dos inquiridos deles se

lembram. "Será um esquecimento ge-
racional?", perguntou a investigadora.

"A democracia portuguesa ten-
tou construir uma memória oficial
de rejeição do autoritarismo devido
à natureza da ruptura - um golpe de
Estado -, e por o salazarismo na sua
fase tardia, a partir dos anos 60, ter

ajudado a classe média a ter uma no-

ção do atraso social do país", comen-
tou António Costa Pinto. O investiga-
dor e professor de Política e História

Contemporânea considera, contudo,
que só há pouco tempo o 25 de Abril
deixou de ser ponto de clivagem nos

partidos do chamado "arco da gover-
nação". Na análise que fez a conse-
cutivas comemorações, Costa Pinto
situa este novo fenómeno apenas em
finais dos anos 90 do século passado.

"Os próprios partidos políticos,
mesmo os de direita, também se
afirmaram politicamente na nega-
ção do autoritarismo", disse. "O 25
de Abril é história, e é muito difícil
activá-lo politicamente na sociedade

portuguesa", concluiu.

O melhor e o pior
Para Pedro Magalhães, é um facto

que sobre as questões fundamen-
tais, tais como o melhor e o pior da

democracia ou o antigo regime, "não
encontramos grandes diferenças en-
tre as sondagens de 2004 e 2014". O

mesmo ocorre, disse, no esbatimen-
to das diferenças entre esquerda e

direita. Por isso, o investigador do
ICS na área da opinião pública foi

peremptório: "As visões do passado
estão já sedimentadas, embora com

excepções".
Entre as excepções, Magalhães

realçou a insatisfação com o funcio-
namento da democracia e a percep-
ção de mudanças sobre a Europa e

relativas ao processo de integração
europeia. "Há aspectos considerados
melhores - Educação, Saúde, Habita-

ção, nível de vida, mas há domínios
em que a avaliação é pior, como o

desemprego, as desigualdades, a

corrupção ou a insegurança", con-
cluiu.

Marina Costa Lobo já notara no
auditório 2 da Fundação Calouste
Gulbenkian que, para os inquiridos,
os legados sociais são para manter -

entendendo-se por legados, as alte-

rações verificadas em domínios tão
diversos como a Educação, Saúde,
protecção do meio ambiente, nível
de vida e outras áreas sociais.

Apesar da crise dos últimos três

anos, a opinião dos portugueses, se-

gundo o estudo, é que "as coisas es-

tão melhor que antes do 25 de Abril".
Se o legado social é bem avaliado,
os inquiridos mostram-se prudentes
sobre se o Estado social estará no fu-

turo ameaçado.


	15abr_conferencia_ICS
	15abr_conferencia_ICS2
	15abr_sondagem_ICS

