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No dia 24 de Abril de 1974, com 17 anos, era marinheiro electricista e estava a frequentar o curso de 

submarinista na Esquadrilha de Submarinos, no Alfeite. No dia seguinte, aquando da formatura pelas 

9 horas, recebo ordens para integrar um pelotão da Esquadrilha de Submarinos, cujo destino seria 

Lisboa. Lá chegados, foi-nos atribuída a missão de interditar a Rua António Maria Cardoso, junto ao 

Teatro S. Luís, a fim de evitar que a população entrasse pela rua adentro e se dirigissem ao edifício da 

PIDE. Os momentos ali vividos foram empolgantes: sendo um jovem, com uma G3 ornamentada 

com um cravo no cano, evitávamos a entrada da população pela rua adentro, ouvindo os gritos de 

palavras de ordem, tais como “Morte aos fascistas”, “Acabem com os PIDES”, etc. Sentia-me 

protagonista de um grande feito, todo inchado de orgulho, sem no entanto saber, concretamente, o 

que se estava a passar. Também não tinha que saber pormenores: estava ali para cumprir ordens, 

fosse para o que fosse! 

O tempo, os anos foram passando e, tendo desenvolvido a minha consciência político-social, passei a 

incluir no meu quotidiano os valores que o “25ABRIL” ditou: Democracia, Desenvolvimento, 

Descolonização (os 3 dês). Sentia-me como uma criança aprendendo: tudo era novidade para mim, e 

tinha liberdade para viver, sem censura! 

Sem censura, deixei crescer o cabelo, até ao pescoço, tendo ainda em meu poder uma foto tirada 

aquando de plantão ao portaló no submarino NRP “Cachalote”, em França, Toulon, quando 

“devolvemos” o submarino aos franceses para depois ser entregue ao Paquistão. Sentia que me 

empanturrava, com tanta liberdade, apesar de ser militar! E, isto, passava-se com a generalidade da 

população portuguesa: havia um inebriamento geral em que, com o imperativo da democracia, se 

justificava todo o tipo de liberdades e…, libertinagens. Sentia-me como uma criança obesa e gulosa a 

quem lhe colocam à frente um enorme bolo de chocolate e depois a deixam sozinha para o comer à 

vontade. Besunta-se toda! 

Ao longo dos anos, com a aparente melhoria das condições de vida, fomos continuando a 

inebriarmo-nos com os bolos de chocolate que o capitalismo nos ia pondo à frente. Comprámos o 

modelo de carro mais “in”, a vivenda “à lá française” com telhado de telha preta, o jipe todo o 

terreno para impressionar os amigos. Mais tarde, fizemos o mesmo com os nossos filhos: os mais 

caros ténis “Addidas”, ou “Nike”, as consolas da “Nintendo”, os patins em linha, os computadores, o 

dinheiro para a discoteca, etc., etc., etc. 

Tudo isto, foi-nos imposto: entrou-nos pela casa adentro através dos mídia, mais pelas televisões, 

com telenovelas, futebóis, comentários falaciosos e anúncios consumistas. Não pudémos resistir, por 

dois motivos: primeiro, porque a maioria não se apercebeu e muitos ainda não se apercebem; depois, 

porque transferimo-nos para os nossos filhos, não querendo que estes fizessem figura de pobrezinhos 
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na escola ou junto da vizinhança. Foi, e é, uma luta desigual, impossível os pais ganharem. O ataque 

do capitalismo foi, e é, implacável: dá-lhe o bolo, mesmo que não precise ou que não tenha dinheiro, 

que depois logo paga, o bolo e a consulta do nosso dietista e os medicamentos da nossa farmácia”. 

“Está-lhes na massa do sangue” explorar as pessoas, dizia-me um camarada há dias. Referia-se aos 

capitalistas, aos agiotas, aos que quanto mais têm mais querem ter, tipo tio Patinhas. Consciência 

social, nestes tipos? Fingem-na ter, é só demagogia! 

Assim, os nossos filhos hoje não lutam para conquistar seja o que for. Sempre tiveram tudo de 

bandeja. Mais, criticam e revoltam-se contra os pais, se estes não lhes proporcionam aquilo a que 

foram habituados. Culpados somos, porque lhes incutimos uma cultura devassa! 

Como não conseguimos acabar com os capitalistas e os agiotas (sempre existiram) … 

O QUE PODEMOS E DEVEMOS FAZER? 

1. Reeducar os filhos e netos que ainda forem possível reeducar – são eles que vão governar o 

mundo amanhã; 

a. Há ajustamentos da personalidade, correcções de vícios, que são possíveis, pelo menos 

com a ajuda de profissionais competentes; 

2. Responsabilizá-los na aquisição dos bens materiais; 

a. Fazê-los sentir que também contribuem e são responsáveis na aquisição de tais bens: 

com a mesada que se lhes dá, obrigá-los a pagar 10% (por exemplo) da água, luz, gás, 

internet – assim, sempre que consumirem em excesso, sabem que a mesada diminui! 

Desenvolvem maior responsabilidade no consumo! 

3. Incutir-lhes valores  estruturantes da personalidade, mais saudáveis e consentâneos com a 

realidade. 

a. Dizer-lhes, por exemplo, que não é feio denunciar o dealer que vende droga na escola, 

ou denunciar quaisquer outras situações ilícitas, antes pelo contrário, protege-os; 

b. Fazê-los participarem com frequência em eventos cívicos, onde aprendam a exercer a 

cidadania, duma forma sustentada e esclarecida; 

c. Habituá-los, sistematicamente, a distinguir entre democracia e demagogia, protegendo-

os das garras dos oportunistas e populistas. 

Nós, os quase-velhos, estamos obrigados a lutar continuamente, para que os valores 

do “25ABRIL” se concretizem e se eternizem nas gerações futuras. 


