
FAZER A CIDADE

"9 dia
inicial inteiro
e limpo"

Um
estudo sobre a

história do país,
levado a cabo pelo

Instituto de Ciências So-

ciais da Universidade de

Lisboa, recentemente
revelado pelo Expresso,
revela que quase 60 por
cento dos portugueses
considera o 25 de Abril
como o facto histórico
mais importante ocor-
rido em Portugal desde

sempre. Muitíssimo mais
do que a implantação da

república, a adesão do

país à CEE ou a restau-

ração nacional em 1640.
É curioso que há uns

anos o mesmo país votou
em Salazar, num progra-
ma de televisão (embora
sem a cientificidade des-

te estudo) como o por-
tuguês mais importante
de sempre. Estas coisas
valem o que valem, mas
sobretudo revelam, mui-
to provavelmente, a

profunda decepção pela
maior parte do pessoal
político que hoje nos go-
verna e representa.

Nas comemorações
destes 40 anos do 25 de
Abril ficou claro que As-

sunção Esteves - a pre-
sidente do parlamento
- apenas desejava usar
os militares de Abril para
efeitos decorativos, como

uma espécie de cravos

humanos, na casa (que
devia ser) do povo, a As-
sembleia da República,
mas que está reduzida,
em grande parte, a um

grupo de representan-
tes da alta finança e dos

interesses económicos.
A infeliz senhora ainda
teve o desplante de dizer

que, se os militares que-
rem discursar "o proble-
ma é deles"... Não! Está

enganada. O problema é

nosso.

Assim, o que Assunção
Esteves vai conseguir é

que venha a realizar-se
outra cerimónia, esta

promovida pelos mili-
tares, que acabará por
retirar significado ao

tradicional evento par-
lamentar. Tudo isto por
falta de sensibilidade e

de boa vontade, com as

quais tudo se resolveria.

Entretanto, o Expresso
e o grupo comunicacional
de Balsemão, prestaram
um excelente serviço ao

país, na Gulbenkian, com
a iniciativa: "25 de Abril,
40 anos depois. Valeu a

pena?" Claro que valeu
a pena, apesar de todas

as asneiras de percurso.
Basta comparar o país
que tínhamos antes de
1974 e o de hoje. Qual-

quer estudo sociológico
sério demonstra que em
matéria como cuidados

de saúde universal, edu-

cação para todos, soli-
dariedade social, já para
não falar de liberdade, do

fim das guerras de África
e do isolamento interna-
cional falam por si.

Apesar dos dias que vi-
vemos, enquanto os por-
tugueses zurzirem esta
malfadada classe políti-
ca mas guardarem a me-
mória do 25 de Abril de

1974, há esperança.
Por isso, 25 de Abril

sempre!
Ou, como escreveu So-

phia de Mello Breyner
Andresen: "Esta é a ma-
drugada que eu esperava
/ O dia inicial inteiro e

limpo / Onde emergimos
da noite e do silêncio / E

livres habitamos a subs-

tância do tempo".
José Brissos-Lino


