
Caros membros da Assembleia Municipal de Alcochete! 

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcochete! 

Senhores vereadores e demais eleitos autárquicos! 

Senhores representantes das associações humanitárias, desportivas e 

culturais do concelho de Alcochete! 

Minhas senhoras e meus senhores! 

 

Em nome da mesa da Assembleia Municipal de Alcochete, agradeço a 

vossa presença nesta já tradicional Sessão Solene comemorativa da 

Revolução do 25 de abril e apresento a todos as minhas saudações 

fraternas e calorosas. 

Como habitualmente, irão usar da palavra os representantes das 

organizações políticas com assento no órgão deliberativo do município e 

encerrará a parte dos discursos, o Sr. Presidente da Câmara. Na segunda 

parte, haverá um apontamento cultural com a atuação do Clube de 

Leitura em Voz Alta que, gentilmente, acedeu a colaborar com a 

Assembleia Municipal e a quem, desde já, muito agradecemos. 

Permitam-me agora, que vos transmita o que me vai na alma e que, 

caracterize a atual crise que, segundo o meu ponto de vista, naturalmente 

discutível, molesta gravemente os Portugueses. Para além das palavras 

que o vento leva, a finalidade principal é a de suscitar um debate vivo, 

franco, leal e frutuoso no seio da nossa comunidade. 

Meus caros amigos, 

Creio não ser possível encontrar caminhos e achar soluções para a 

presente crise económico-financeira e obviamente também social, 

política, cultural e anímica, sem antes estudar e interpretar a nossa 

História. Evidentemente, muitos pensarão que basta atentar na evolução 

seguida após a revolução de abril de 1974 com os seus extraordinários 

avanços sociais, mas igualmente com os seus dramáticos recuos e desvios, 



para entender como chegámos hoje a uma situação de eminente 

catástrofe. Nada de mais errado! 

A nova vida que o País obteve em 1974 não logrou cortar as enfermidades 

crónicas, enraizadas durante meio século de ditadura política 

obscurantista. Daí que se configure salutar exercício, pesquisar 

testemunhos, sobretudo sobre análises económicas efetuadas antes do 

derrube do chamado Estado Novo. Porquê análises económicas? Antes de 

mais, porque a ciência económica está na base da atual crise e depois, 

como ensina Karl Marx na explanação da ciência que denominou 

Materialismo Histórico, cujas leis se revelam cada vez mais atuais, é a 

economia que determina todos os outros fenómenos, quer eles revistam 

um cariz de predominância social, religiosa ou política. 

Vejamos o que diz o meu saudoso amigo Gilberto Lindim Ramos, 

recentemente falecido, no 2º Congresso Republicano de Aveiro, realizado 

em 1968: 

“A situação de crise em que tem vivido, nos últimos anos, a economia 

nacional é evidente. Não haverá necessidade de reunir muitos indicadores 

para que se tenha de chegar a essa conclusão. E julgamos que não será, 

neste momento, a tarefa essencial. O que apresenta interesse 

fundamental é a pesquisa dos motivos que originaram essa crise e a 

procura de soluções efetivamente válidas, bem como os meios que hão-de 

permitir atingi-las. 

Vamos tentar apresentar, embora de uma forma muito sintetizada, as 

principais causas responsáveis pela situação atual da nossa economia, 

para, em seguida, esboçar quais as medidas de caráter geral que se 

mostram como necessárias para se conseguir iniciar uma verdadeira 

política de progresso económico. 

A procura das causas fundamentais que será preciso detetar, embora nos 

leve a uma análise abrangendo a última década, não ficará perfeitamente 

esboçada se não formos mais longe, de modo a poder abarcar toda a 

orientação da política económica iniciada com o chamado «Estado Novo». 



As diretrizes fundamentais da orientação da atividade económico-social 

eram nitidamente tendentes à manutenção das estruturas agrícolas 

existentes, à proteção do capital financeiro, a evitar a implantação de 

estruturas industriais muito evoluídas e a dar um caráter de monopólio, 

protegido pelo Estado, às novas indústrias importantes que, de vez em 

quando, iam surgindo. 

Pretendia-se, com esta orientação, manter uma sociedade baseada numa 

agricultura de tipo tradicional, que não viesse causar perturbações às 

estruturas existentes, fossem elas de latifúndio ou de minifúndio, em que 

não se formassem núcleos industriais importantes, que viriam dar origem 

a uma importante classe operária implantada em determinadas zonas, o 

que era considerado como fator de instabilidade política para o regime. 

Desejava-se antes a sua substituição por atividades de caráter artesanal 

que, pela sua dispersão geográfica e por não permitir concentrações 

importantes da classe operária, não poderia apresentar as características 

de foco de perturbação a que nos referimos.  

O capital financeiro era dirigido fundamentalmente para operações de 

caráter especulativo ou comercial, mantendo-se afastado das atividades 

de tipo industrial. 

………. 

É esta mesma orientação político-económica, absolutamente coerente 

com os esquemas de desenvolvimento pretendidos para a evolução da 

sociedade portuguesa, que justifica todas as restrições levantadas a uma 

expansão da cultura e da educação entre as massas populacionais e que 

assumiram a sua forma extrema na abolição das Escolas do Magistério 

Primário, com o que se pretendia extinguir as classes dos professores 

primários e, por conseguinte, o próprio ensino primário. Considerava-se 

que este, apesar do seu rudimentarismo, poderia ajudar a despertar 

anseios de caráter social, económico ou político nas populações que 

viessem, igualmente, a pôr em causa as bases do regime. 

………… 



E se todo o panorama da situação económica nacional se não apresenta 

mais grave é porque, entretanto, se fizeram sentir dois fatores externos 

muito importantes: a saída de mão-de-obra e o incremento do turismo. O 

primeiro permitiu acabar nalguns setores e diminuir noutros, o 

desemprego, declarado ou oculto, e deu origem a uma entrada cada vez 

mais volumosa de divisas. O segundo incrementou, igualmente, de forma 

muito substancial, a entrada de divisas. Mas são ambos, como referimos, 

fatores externos à nossa economia e que, portanto, não poderão ser 

controlados pelo nosso País.” 

Isto opinava, há 44 anos, o economista Lindim Ramos naquele importante 

encontro da oposição ao regime fascista. Naturalmente que para abarcar 

todo o conteúdo desta tese, seria indispensável ler na íntegra todo o texto 

e depois matutar nele em conjunto com as restantes intervenções, 

igualmente importantes, produzidas, na altura, por outros pensadores. 

Não o faremos, contudo, para não enfastiar o auditório, dada a sua grande 

extensão. O objetivo da repescada citação é tão-somente o de atrair 

curiosidades propensas ao estudo e concomitantemente, fomentar a 

dilatação de consciências cívicas e políticas, suscetíveis de dar respostas 

construtivas aos problemas do presente. 

Como se pode constatar, há sempre curiosas coincidências apesar da 

História não se repetir. Não obstante, vê-se que ela evolui em espirais 

paralelas. Note-se que, naquele tempo, já se entendia a emigração, como 

uma forma eficaz de mitigar o desemprego. Hoje, até os próprios 

governantes aconselham as pessoas a sair do País, mas, o mais grave, é 

que se referem a profissionais qualificados e com cursos superiores. 

Outra constatação é a de que Portugal, por motivo da entrada na União 

Europeia, deixou de comandar as diretrizes da sua economia, a qual ficou 

sujeita, sem apelo nem agravo, aos ditames dos estados mais poderosos, 

com a Alemanha à cabeça. 

A chamada globalização, a que o mundo capitalista está submetido, 

enfraquece os países com economias mais debilitadas, como é o nosso 

caso, endemicamente em crise, quiçá, desde a colossal estupidez que foi 

Alcácer Quibir. Naturalmente que o contributo sucessivo de maus 



governantes ao longo dos séculos passados e com especial incidência no 

presente contemporâneo, não tem sido, de todo, despiciendo. 

A seguir ao dia 25 de abril de 1974, os Portugueses tiveram a possibilidade 

de singrar um caminho novo. A dialética que então se gerou permitiu o 

alcance de grandes conquistas sociais e o reforço da independência 

nacional. A unidade Povo – Forças Armadas constituiu um potencial 

propulsor de novos avanços democráticos onde às massas populares era 

conferido o principal papel. Por momentos, a imprensa, a rádio e a 

televisão eram verdadeiros órgãos de comunicação social com a nobre 

missão de formar e informar.  

A desconformidade que se verificava em relação aos desígnios do 

imperialismo, aliada à atividade dos agentes residuais do fascismo, 

mascarados de democratas e patriotas, acabou por fazer inverter o curso 

da nossa aventura histórica e banalizar o País. O MFA, que emergiu como 

autêntico movimento revolucionário, emudeceu, estagnou e por fim foi 

engolido na teia engendrada pelos defensores do chamado politicamente 

correto. 

A integração no clube dos países ricos, como então se chamava à 

Comunidade Económica Europeia, deu a machadada final na Revolução 

Portuguesa. Com pezinhos de lã, começaram as manobras de sedução. 

Encharcaram-nos com chorudos fundos comunitários, enquanto exigiam a 

destruição da nossa agricultura, já de si muito débil, da siderurgia, dos 

estaleiros navais, das estruturas pesqueiras... Já não eram precisas – 

diziam-nos – porque a Europa era excedentária. Os sucessivos governos 

de direita, submissos e covardes, obedeceram cegamente a Bruxelas e 

arrasaram a nossa máquina produtiva. Passámos a ser um país moderno e 

rico, embora de sapatos rotos. Toda a gente rejubilou quando surgiram as 

autoestradas e as pontes, esquecendo-se de que é “com papas e bolos 

que se enganam os tolos”. Quem manifestasse a mínima desconfiança, 

prevendo os reveses da “fartura”, era logo apelidado de antieuropeísta e 

inimigo do progresso. A Europa abria a bolsa para nos ajudar e perante os 

factos concretos, tinham que minguar os argumentos. Pois se até 

recebíamos dinheiro para queimar barcos de pesca e arrancar oliveiras e 

vinhas. Lembram-se do famoso “giracídio”? Vale a pena recordar! Os 



agricultores recebiam subsídios para semear girassol, apenas para semear 

e não para colher. Obtido o financiamento, estava arrecadado o lucro e 

que se lixasse a produção. Era uma escandaleira que se repetia em vários 

setores económicos. Lembram-se do Fundo Social Europeu? Era instituído 

para dar formação profissional aos Portugueses mas que só serviu para 

encher os bolsos dos chamados formadores, agrupados em empresas 

oportunistas com notáveis compadrios em relação a quem estava no 

governo e nos partidos políticos do governo. Outra escandaleira! 

Minhas senhoras e meus senhores, dir-me-ão que isto é passado, mas 

convenhamos que será útil trazer estas recordações ao presente a fim de 

compreendermos como chegámos a este estado. Só interpretando bem o 

que se passou, poderemos achar soluções para que o futuro seja 

diferente.  

Devemos, pois, aproveitar este aniversário do inesquecível 25 de abril 

para festejar, mas principalmente para refletir, para incutir ânimo, para 

combater injustiças, para manifestar indignação, para rejeitar passividades 

e egoísmos, para reagir contra os esbulhos que, todos os dias, nos estão 

fazendo, para não aceitar como bom o que é desgraçadamente muito 

mau, para lutar com as armas que as leis democráticas nos facultam, ou 

com outras, se preciso for. 

Meus amigos, a democracia não é isto! Não pode ser isto! Não é esta 

pasmaceira formal e burocrática, do fazer por fazer para contar nas 

estatísticas. A democracia tem de ser, se nós quisermos, a assunção plena, 

dinâmica e quotidiana dos nossos deveres, obrigações e direitos no seio 

do coletivo a que pertencemos. Não esqueçamos que, em democracia, o 

poder pertence ao povo e ninguém pode escamotear essa premissa 

fundamental. Ora de que serve esta pseudodemocracia política, se as 

rédeas do poder são manejadas e manipuladas do exterior? De que serve 

ter um governo marioneta que se limita a infernizar a vida dos 

Portugueses com o balofo pretexto de eliminar a crise? Como se pode 

resolver a crise se aumentam os fautores que lhe dão origem? Se se 

fomenta cada vez mais o desemprego? Se se encarecem os produtos 

essenciais? Se se aumentam, quase todos os dias, os impostos, criando 

sucessivos agravamentos que se repercutem nos preços que pagamos? Se 



se arruínam as estruturas da educação e da saúde? Se se retira poder de 

compra às classes trabalhadoras, aos reformados e aos desempregados, 

reduzindo vencimentos, reformas e subsídios? Se se enfraquece o Poder 

Local Democrático, uma das mais importantes conquistas de abril, com 

abundantes provas dadas de norte a sul? Se se dificulta, cada vez mais, o 

labor generoso, altruísta e voluntário de milhares de coletividades 

humanitárias, culturais e desportivas? E se, concomitantemente, se reduz 

largamente o consumo de bens essenciais à vida, a produção industrial e 

agrícola, as atividades culturais, os justos anseios dos trabalhadores, o 

direito à saúde, o direito ao ensino e o que mais se verá? 

Meus caros amigos! Estamos perante um autêntico holocausto social, 

económico e financeiro. Esta é que é a verdade nua e crua e é contra isto 

que nos temos de rebelar. 

Como iremos sair desta penúria? Eis a questão central! Estarão as medidas 

tomadas a resolver os problemas? Todos estamos a sentir que não! Então 

qual o caminho que deveremos trilhar? 

Caríssimos amigos, esse caminho só pode ser encontrado por nós 

Portugueses, em coletivo, em democracia plena, com a participação de 

todos, sem dependências do exterior. Como se atrevem a falar em 

“ajudas” do FMI e de outras multinacionais da especulação financeira se 

iremos pagar esses empréstimos com “língua de palmo”? A política 

monetária, financeira e económica tem que ser definida pelos 

portugueses patriotas, sem subterfúgios e sem mentiras. Teremos que 

aproveitar os nossos recursos, que são vastos, e aumentar a produtividade 

e o emprego. Teremos que comer o que produziremos na nossa 

agricultura. É, ou não é, crime hediondo deixar terras de cultivo 

abandonadas e importar mais de 70% do que consumimos? 

Não vos maçarei mais! Apenas vos peço que não esqueçais abril! Não se 

deve omitir o fascismo, que tão dolorosamente nos fez sofrer. É muito feio 

esconder as mensagens de abril às novas gerações que, desgraçadamente, 

apenas no futebol, logram encontrar o conceito de pátria.  

Lembrai, por fim, que não há impossíveis. Um povo desunido nunca 

conseguirá vencer, mas um povo unido jamais será vencido! 


