
O Centro de Interpretação do Estado Novo
A Associação de História do Es-

tado Novo - ASHENO recebeu

de um dos seus ilustres associados

fundadores, Embaixador Jubilado e

antigo docente da Faculdade de Le-

tras de Lisboa (História), Académico

Honorário da Academia Portuguesa
da História, o texto seguinte:

"Ao saber-se que a Câmara so-

cialista de Santa Comba Dão iria dar

início às obras de requalificação do

edifício Escolar Cantina Salazar, no

Vimieiro, para ali se instalar o Centro

de Interpretação do Estado Novo, logo

se levantaram a habituais vozes de

quantos pretendem democraticamen-

te apagar a História: como sempre os

anquilosados comunistas, discípulos
do tirano Estaline, que sempre oblite-

rou por sistema todas as figuras caídas

em desgraça no seu sanguinolento e

criminoso regime. A estes juntam-se
os acólitos, ou por ignorância ou por
ingenuidade útil, mas todos sempre

prontos a vociferar contra tudo que
não condiga com a sua tenebrosa car-

tilha. O Sr. Presidente da Câmara, em

gesto de consciência científica, pron-
tamente convidou o maior verdugo

de Salazar, o historiador trotskista
Fernando Rosas, que prima pela falta

absoluta de, isenção, para orientador

do referido Centro. O homem ime-
diatamente publicitou a sua recusa,

por ser absolutamente contrário ao

projecto* que se transformaria, na

sua opinião, em local de romagem
ao "ditador".. Corre, porém, o rumor,
entre os Santacombadenses, que o

dito intelectual, farol de sabedoria do

BE, declinou a tarefa quando indagou
sobre quanto seria pago.... Em busca

de substituto, o preclaro edil foi en-

contrar na Universidade de Coimbra,

não um, mas três catedráticos para a

pretendida missão: dois historiadores

e um geógrafo. Deste último nunca

se ouviu falar, mas os outros dois são

consabidamente gente que ronda a

extrema esquerda. Assim sendo, nada

melhor para assegurar a objectividade
do projecto do que colocar as raposas
no galinheiro.... Com a maior conside-

ração, Fernando de Castro Brandão".

Por comungar, in totu, com o

plasmado neste texto, fazemos nossa

a douta opinião do nosso confrade.

Acresce, aliás, que em tempo oportuno,

e inclusive, na Assembleia Municipal de

Santa CombaDão, a ASHENO propôs-

-se colaborar com a edilidade dessa

cidade para levar a cabo a concretiza-

ção do Centro Interpretativo do Estado

Novo a ser instalado na Escola-Cantina

Salazar, no Vimieiro. Quer o Presidente

da Câmara, Leonel Gouveia, quer os

membros da Assembleia Municipal,
afirmaram que envolveriam a ASHENO

nesse projecto. Faceàpostura absoluta-

mente omissiva dos órgãos do Municí-

pio, sinónimo de manifesto sectarismo

de alguns dos seus membros, é nosso

dever.para salvaguardada Verdade His-

tórica, dar conhecimento público do

nosso desagrado. Sublinhe-se, outros-

sim, que ao contrário do afirmado pelos

"historiadores" de pacotilha, jamais se

implantou em Portugal o fascismo. Sa-

lazar não o permitiu. Recorde-se o que
aconteceu a Rolão Preto. ¦

O Presidente da Direcção,
José Armando Vizela Cardoso

(Ten. General Reformado)


