
1

ESPÓLIO PINTO QU.<RTI*l 
I > ___cr;__ru ~_,J'i._ 

A POLITICA ECONOMICA DO GOvERNO 

Vem o Pais assistindo, desde há alguns· meses,  a uina movimentada po .... 
litica·de barateamento da vidà conduzida pelo Ministro da Economia, 
En.g!i!. Vieira Barbosa. 

Dos resultados efectivos dessa politicar que indubitávelmente fez 
descer os preços de alguns géneros de consumo diário, como as batatas~ 
o fe.ijão e  a fruta, se tem a ·~:rquestrada imprensa portuguesa apoderado 
sofregamente; e  a verdade é qu·e o mesmo Ministro goza hoje de uma lar·· 
ga simpatia entre algumas camadas da população, se não mesmo-de uma 
certa aura de salvador das muito apertadas economias domésticas. 

Não pretendemos ser voz discordante em tão afinado coro·de louvores ~ 

mas tomámos para com o povo português o compromisso de lhe dilzer tu-
do quanto temos como justo. Esse ·compromisso leva-nos, desta feita, E'. 
analisar essa politica com um pouco mais de profundidade do que sua 
Exa. usa fazer nas suas conferências de imprensa, para ver em que me-
dida ela se ajusta à real-idade económica, politica e financeira do Pa!· 

1. --Aspecto Econ6mico 

De que meios usa o Ministro da Economia para fazer baixar. os preçor 
de alguns géneros ? Procedeu ele a um estudo prévio correlativo das 
necessidades do consumo e das con~ições da produção nacional ? Aumen-
tou, em consequ~ncia, ou reforçou esta de modo a poder, sem prejuizo 
dos .agentes da produção, ba:r.atear os produtos no mercado interno ? 

Nada disto se viu. sua Exa. usou dum processo cujo empirismo saltq 
à vista de toda a gente e que traz consigo os germens das mais gra.ves 
consequências--sua Exa., pura e simplesmente, ordenou que os preçoe 
de certos géneros baixassem e, Para que a ~ua ordem fosse obedecida, 
ameaçou, e cumpriu, fazer importações r.tacissas dos mesroos género&, seJ. 
tando mesmo por c1ma, onde foi necessário, da organização corporativa. 

Aqui põem-se, desde já, duàs questões importantes. 

Primeira. O Governo, procedendo assim, afasta a Organização corporativr. 
da acçao económica para que foi creada - n harmonização da produção e 
do consumo. O Governo reconhece assim, flagrantemente, a verdade dume 
das teses ~a oposição --a fal~nc ia da organização corporativa. 

Mas tirou o Governo daqui todas as consequências naturais ? das 
quais. a primeira seria eliminar um organismo morto, ou antes, um cadé-
ver· vivo ? Não ! O Governo conserva o cadáver vivo l Pelo menos, 
conserva-o como instrumento tÊknico, e reserva politica; as oligarqu.tq .~: 
conservam-no também porque continuam a utilizá-lo e  a mover ali as sua.:: 
poderosas influências e quem. o conserva afinal, e em boa verdade, ê o 
Povo porque continua pagando as cotas e inpostos corporativos de que 
certamente se não libertará enquanto não houver democracia em Portugal.. 
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§~~~~~e Onde vai o .~inistro d~ Econo~ia.buscar os meios financeiros 
pa:ra 1'~.zer as iinportl:;1.ções m.?.cissa s de géneros de constuno ? --em -pri-
meira linha; 'ào'f,:J.ndo de· tlhneio dos org11nismos de· coordenação econó-
mica~ _Com esse apoio f:inance-iro se vai ao merende externo comprar os 
géneroS. 8. -pre-ços mais. altos do CJ.ue' aqueles por qUe .são vendidos depois 
no Plercr-td6 interno~- M':\s J.Rtb sigrr'i.f ic O: ~ no .. fun<tol por U.TU."lado desgas--
t ar, em beneficio duma politica de ocasião, os fundos pÊmosamente Ei.r··· 
rancados à· ~ço:p.omia do:n?stica Q.Q nosso povo, durante os _9nos de guerre.; 
po.r,outro'ládo, subvenCionar a · exportação dos'pã-iscs -estrangeiros par.:! 
Portugal. Enquanto todos Qs poises estão dnndo ·subvenções aos seus 
produtos de· exportação par~ conquistar os morcaàos·externos, 6 nossD 
Governo, pelo· conttdr:i,o, subvericiçma os· produtoS álheios no mercado 
naciohal. · · · ' · · · · ' · · 

A. esta politica., que·, por m~ior que s\3ja a ~Oss~ boa vontade ~ llão 
podenos classifiçar nem de in~el i gente , nem de .nacional, opomos. nós 
algmaas sugestões que, em. nosso entender, podei-iam servir de directri-
zes para & ~e$qluç~o 4o pràble~a: · ' 

l!. -·Pr e rerê~c ia à . im.~ort.açã6 dE! . matéri~s prim~s , : c~mbustiveis,· má-
q\linas e a cessórios. qu.e conduzissem .ao b~rate~ento do c,ust0 da 
produção. · · ·· 

2!. -Seriação dos problerYm.~·. económicos e ·acÇãO sobr~ os produtos bá-
sicos: da produção, pri~.eiro , e seguidamente .sobre os produtos 
entregues ao e.onsumo,. partindo, portanto, dos . ~aQricantes e 
grossis-t a s para o.s ..-etalhistas. · 

3.ª . -Barateani8nto e Modern"iz_e:çã·o dos transportes ·~~ · 

4ª. -. DimiD.':lição """dos _e'ncargo"s_:. existe-n-tes s0bi-e o consum~::t,.· pr-incipal-
mente 0 _;3: c"orpora"tivos. 

5ª· -FacilitS.ção do crédito à :Pr.od~ção, principalmente .à gran_Qe .massa 
dos peqUenos e mé;d ias pr.odU~ores agr1Colas • . 

6!·. -Realização duma poli·ti_ca de·· cbmpeilsação ent.re ~s importaçõe s e  a s 
exportações, procurando cOlocar nos merc~os externos onde se 
fazem compras,os produtos-tipicos da exportação portuguesa --vi-
nhos, coMiças, conserva"s•, resinosos e frutos secos;· 

CoMO se' ·não seguiu uma -poli-ti"ca baseada em bons principias 'económi-
cos, a  "baixa de preços resul tau ar-bi t~ária, de'sorde.nada e . d e u origem a 
urna crise cuj<O: desenVolvil!lento agrava ~ agravará e.inda mais a situo.';ão 
geral 'do pais, crise -cujas principais· caracteristicas são: 

3'. 

- A PàraliZação de certoS seCtores de .produçãoQ 
-A v.cnda ,ao desbarato de "stocks, imobilizações c reservas com· \1-
·nico pro'V"eito daquelds .eap.cculadore s da ·o_aixao que possuem grande s 
·disPon.ibilid.ades. ' 

-O agr nvl:qnento da situação Eicon6m'i·ca da 'AgricUltura Portugue::;a, 
priricipalmente do pequeno' .e rrtédio produtor :que·. s0ndo a maior vi-· 
tirri.a, da: psicose dí1 ba"ixa, corro a vender · os "s~t·.s produtos por pre 
ços :ruimY'sos, éorii.'pTomentendo· assi m "o equilibrio das su..3s 9Xplora -
ções. · 
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Lp;., - A contracção e r ctrEü:nento do c:;.~0dito , por ter diminuído o po-
tencial econór1ico e financeiro d.qs cr,tid.ades que a  e l e rccorrC?J'. 
result9.ndo dBste facto a necessidade dEJ liquidação de reservas 
em titulas ou pro}1riedade, prJcipitadcJ:~onte, o que, por suave:::, 
dá origem a 'U.tla maior concentração df:l. riqueza nacional nas mão.· 
dos poucos potentados que disf:tmtan duma situ::tção rnonet~_ria 
desafogads po.ra pode rem especular. N['. provinc.ia ·é hoje vulgar 
emprestar- s e dinheiro, no me rc <;~.do neero do crêdito, a taxas dB 
20 % e maiores, 

5~ . - A politica da baixa de preços fez-se essencialmente em rel a ção 
a géneros cuja import~ção· é possível ou que afactam especial-
mente os pequenos produtores (bntA.ta, fruta) e não se vGrific~ 
tanto nos produtos em que o Pai s 6 auto-abastecido como o vinL::: 
e  o azeite. Isto;que à primeira vista constitui u..-n contrasen::..:·_, 
explica-se fàcilnente se nos lembrarmos de que 9 co:nércio dess~··· 
produtos se oncontr::1. nas mãos de uma dúziP. ãe grossis"tFts9 

6!!.. -As nossas importações, que em 1938 hnviai'l sido de 2.3o6 rül con· 
tos para um total de 2o396 mil toneladas, foram em l9'f6 de 
6,543 mil contos para 2.385 mil toneladcs --pera um total de 
toneladas ligeiramente superior, m~:üs que duplicou o valor _pa-· 
go pela importação. 

Este f acto devia causar s'érias apreensões a Uill Governo que afir-
m:::~. não ter havido JlSrda de VE'.lor do escudoo E corto que a paridade 
do escudo se. mantem oficialmente em relação às principais moedasl e 
aquJ. se base ia o Gov8rii'O" para afirmar que não houve perda de valor. 
M.'13 n~s não-ignoramos que o e'scudo perdeu efcctivatn.en'te cerca de 5o% 
do seu poder de compra no mercadOexterno e que e:r.:iste um mercado ne~
gro cFtmbial. onde moedas corr1o o franco suiço e  a coroa sueca  -que mr.-.. 
tiveram, essas,  o seu poder de compra nos marcados eJ.~ternos- ating~:ft ": 

um preço em escudos mais elevado que  o oficial. 

A politica económica do Ministro da Economia aumentando sem IDP.·· 
dida as importações, corre  o risco de agravar ainda a situação da Ba-
lança de pagamentos  e dG concorrer por consequência para lli~a nova 
desvalorização efectiva do escudo. 

2. ~ Aspcc·to Politico 

Qual a  razão por que surge, neste momento, Q~a tnl politica dema-
gógica de diminuição de preços, não acompanhada, como acab.::-m0s C. a ,.r-~r 

de quaisquer medidas s él;"'ias e cconàm.icamente consistcn-:.e:::; ter~der1tes b 
efectiva r0soluçã.o do problema ? 

O problena t e.m várias; faces, que vamos analisâr resumid.a.mente. 

Em primeiro lugar, o Governo tem necessidade de moStrar ao poYo 
português que a sua situação mate:riaJ. lhe mer ece os meJ.hores cui6 <=1<~ ::. 
• A acção de esclarecimento politico levada a  c abo -através de qut c.·~ 
fic"-làad:s:.--nes"';cs ultimes doi s anos pela opos~ç~o legal, as sr..cel·,, 
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siYa!'l r0-Lvi:-~OicnçCes operárias por r.iclhores condições C.e v ida, em 
fe:::e do. i:o"~1·r:ia do G-cvarnu !k::ro.nte o cor.tinuo f',_srn·.r:lmeuto dcssA.s con·· 
d5.;;3es, f.-..t·.i,JJ11 CCir:Fe:r o ::ir.~c0 de 3.p:cerF~!rt .. 9.!' o Gove:o:-no à f 8 CS do pa:;.s 
~orr~o merliJt;ce~:ente:o üüerse:oallo i.1a resol·u.çSo de tão g::· a~.· e problema. 

E \iln 0.~~.:.\· v c..'l·ve~:1o aoo:.:-da e Giz ....... eu, des intGre~sad o das condiç30s 
matGri•g,:J.s dG v:i.t.1.~:t ó.o :r:,o;i o l}Ort•.lg1ü-:s ? na modo nflnhurJ. 1, s e assim f:"~s~· 

se, serl:t rn:!.or'tlrfil, àaC.'J q_u,--,, ú(,r.t o é 'he:m s&bi1lo e notório, me intere~::~-

~~e P~;~(J~}~;:~~~~~;: ~: ;.~~?c1}±}~~}~ü.~i~K{i+;f; j ~~~ ~~~~t~~~a o:
0
~~~:~ o~

0 
o 

á.ar um3.s fcstasinhas be:n _luziúa~:.; ao ?..2!L-~~2. de Lis1;-'Jo.., 

E veio a p:~'!.!t::.ce.. C. 'JS pTeçOs do lli~LniS:tro da Eco!1on:i.t>c Eng!! ~Vieira 
Ba.rt-osa. o 7iG:.:·:nl ;:1.::; fostes da Cidadr-::. Viera~n e ir - so - :::o~ r:;·as a realt-
de.de n:i0 é A.1'Cl:tG.dn :po:.:- essG ü· e vir, o que é, neste p&.rticuls.r, a 
realidaJ.e ? Va::ws tentar dizê-lo:, em poucas ·palavt.·as ~ 

Durante o pcriodo prósper o dn Economia de guerr!l -pr·óspcro para 
certas pessoas, porq_ue per:nitiu a concentração da rtq:11~:na nacional c::-c. 
poucas m3.os nuna meà.ida .até a i doscor.hac:'idc..- -as clJ.s~es tl·abelhnC.iJ·· 
ras não só n.:io. participaram dos lucros 'tatulosos auferiC:os, corno ;.tG 
viram senslvelmcnte degrado.do o seu niv(;J. 'de v ida,  como -vamos ver. 

De números c~traido s do Boleti n da Orgenização Inter'i1Rcj.onal do 
Treba}J:c c co::n.}·Llf).dos pelo Instituto Nf\d.onal de Estcttistic a result.s 
qne, enqu.u::1to üe 1~(59 para 1945 o indi<:B ponderado da al.irientHçê.o Ph•\ 
sou de 103 pn:ra 20LL, os indicas dos snl~rios norr.ir;.3.l s dos operãrio~:.~ 

os_P.P.ciali43.r,o'? s u b ium no mesmo inter\TdiO'delC<YI~ãl··~·-160 e  o dos n?.c: 
~~;...J.i2-.L:~lf~.ii.~ do 100 pa r a 12?. Daqui rcsul.ta como é ê;;ridén'te, uir~- · 
E'.hi·av5.:rJ8L1'to ·ú.t.i s ituaç ã o econômica do trabalhador uma vez que os ind:!-
ces dos .§~1_;1?:..~~--~czoi.ê_ desceram, ainda no nesn1o intervalo, de 97 pa~· ~~ 

7~ para os op.3l~ á+."ios ~p_r:_çl~.!~~g_~-~ t\~ 97 p~ra 62 par a .os ~?..::S.E,Y._!2_C::::.:~· 
1_~-~~c'los, o que ~carre1;ou reó.uçõos tltJ .n.cr_c-~'_S'_~_9.~'!11IT~ de, re.;p f; c·~ :..vs .... 
r.lf:!lt&, 2C% e 36/&o :Pa!·a os fu.ccicn~rios lH~:,;:;_l(.;UE , e reju·.Jà:J foi, em 
nfódja, de 31,97~ já (lüe os índices dos seus ycncin:entcs ro1.is passar·~.-:1. 

entre 1939 e l945, de 97 para 69. 

t-~estes cálculos, entrou-se em .lil'lh'l de con'tn exclusiva:ne'1.te co!'l. C! 
preços tabelados, quando, como toàos s~ben , g:-:ande parte do ::ib8.stcci· 
menta se f8.Zia nesse pe:;:io&o atra·,rós do .n8"~"Cr:; . .':.P I't:;o:>::rv, cnd3 os prcç'J8 
sofrinm urr.a ir.flo.cgg,o do 500 a :!..L'OO %; 'í~W -lilEti\re-·F0m o que tetn s~
do a luta do nosso povo para subsistir ~ 

Outro aspecto desta mesma questão é··nos revoledo s3 calcul::-..rTI'lOS e 
ir.rporti!\ncia qu e à totA.lidaC.e de..s cJ asses ~r 'tbfl.lhnf.ores de·.ri:l ter E.; i.d; 
pti.ga ncr-ccs mesmos :mos alén ,dos seU<5 sc_:;_::;_t·i_us, O't::..C e r t.e·JI8':l:te, P'1::'": 
que o ntvel de 1S39. tiYesse siCto conse:-v-'1.0.,'1.. l!:sse cál..::::,J.1:J, d0m.qsi .... ::~j 

~~;c~~~o r·~~~o s ~~ ~~~~~·1~~i~~r~~u~~ ~gs !f~ll~!;~ ~~v~~~~ L~·:~a ~~~ 3 :1lii~\ ... ~ 
'de contos, er.:ra:tc:.ados ein, sc:'lis anos =to pode:-de compre. das classes t._·:. 



5

-5-

balhadorE~.s ~ que,o ~·1eSmo G dizer, tr.1nsfcridos de. classe .trP.balhaclora 
para a claase capit~lista t 

Eis um resultado que oferecemos à meditRção dos teóricos  - e dos p:rá-
tlcost- , da harmon1zo.ção do capital c do trabe.lho, D.través do Estado 
Corpora t i \TO. 

Pode yi~ ngora.um Governo r-firmar ao Pais inteiro, através da sua 
bem-orquestrada imprensa qnc o que lhe i:.1tcrcss<:~. especi a lmente 6 a pos:i-
ção do consumjdon, q:1e, na crua luta ::le int(")rcsses, pende para este; 
p ~de vir um· Ministro d~ Economia, reforç~do pel& sua posição especial 
de homen rico e independente, Pl.ostr.g_r1 cortJ. actos justos, quG não está 
disposto a poupar os abusas de a.lguns ~randc~ ou m6dios; esse resultado 
::~.li fica, indestrutivcl.  o fo.cto de e e n'io s!"!r daqueles q_ue se conse -
guem através de.s grand ~Js paraneonas jorn:1listica::., nãt> lhe tira. reali-
dade, nem elo.qu~ncia . Nem a T'l~rca de fogo que deixou na v ida·e na sau-
de daqueles que lhe t~m sentido os efeitos. 

XX:L..~>:XXXY-XX.."<.XXXXX 

Outra razão que. nos pnrec0 estar na raiz drt politica P.ctual de r·e -
frenment~ dos preços ó a de procurar obtor, do qual que r maneira, as 
condições oconômicas de deflacçõ.o que pertni tam clr--.r UL'"'!lEt garanti a de so-
l idez aos grandes lucros do pcriodo da Economia de guerra . 

As erandr:s reservas de escudos que nesse periodo foram a cumuladas, 
perderiam grande parte do s01.1 val or com a desvalorização do escudo. 
compreende-se portanto o interesse em travar esse movimento de d0svo.lo~
rização, o que pode ser c onse~uido , no J'Tlercado interno , pel a diminui -
çS.o dos. preços. 

J6. atrás dissertas o b::~.stante a este respeito p~..'tra se ver qu:to inefi-
ciente e ::\nti-económica é tal tentativa; nqui desejaremos fl.penns. '3.Cen-
tuar de novo que css3. tentativa ter:1 as su8.s vitimss imediatas já desi-
gnadas - o pequeno e médio agricultor, comerciante c inC:.ustrial, que 
é forçado a vender por preços 1\s vezes inferiorc3 ~os do custo e v~ 
fechado o crédito no mercado legal, c os trpbalhador8s rurais, cujas 
jornas so 3fcrorn pràticam'3nte pelos preços do produtor e que sentirão 
imediatamente os efeitos dns dificuldndcs d::'c Agricultu;:-a. 

Sobre estG fundo de perspectivo. pouco ani:oadora. da Economia N:~.cionnl 
movem-se ainda uns vultos sombrios - o dos especuladores que, em gran-
des negócios de importação, os:pcrllfll rcc.lizar enormes ·beneficias. 

xxxxxxxxxxxxxx:xxx . 

Não queremos te.rmina r est e breve comentnri o sen uma nlusão a um epi-
sód'io recente da rrbssa vida pública qu; ~cria na VGrds.do um. episódio 
alegre se n3o tivesse o seu <:tspecto tr~.g1co . 
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Lemos nos jornais, :1 propô.sito·d·3. r e c :1tc Cor..fer@ncia d8 Pari~, que 
o ,Gov.erno t'!eclarf:'tra i.j_UB l'o:I.:tucs.l n?.o n'3c s::;i t L\T:1 ele qu::üq).ler '\UXilio 
am d ... ~ditos e punha os r·ocllr~os do I1n:pjr o ~.o s erviço da i• eob~lstrução 
da Europa, 

Aben:çoadci pais, trih\.itttrio do 'estr ~m~oiro ~n tudo quan.~o lhe é 
imediatamente n::cess1rio ?1 alimentaçilo, d:1 cr:trne à m.'3.nteig.::t, do baca-
lhnu à bateta e ao '1r::-oz, c Q.tw, apesar disso, põe os s()us recursos 
à disposiç_t'l.o da roconst.ruç;'5:o da Europ'l. Os sous recursos, mas quo.is ? 
Quais os. recursos excedentes dum pais que o Prtls i dente 4o ~llin_ist~rio 
·nindn h6 men9s de dois .n.nos classificavtl de pobre,  invocando e.'3sa lJO··-
brez.o. como justific ... 1çêio do b."'.ixp nivcl de v:idn do povo português? 
Ah; que os dez milhões de contos comcç:.1.m aqui n e,dquirir Uli1 bem som.-
brio e trágico sentido~ E <:. palavra n'lcionnlismQ a tom1.r singulares 
nuances de significado ~ 

Julho de 19'+7. 
A COf•!ISSÃO ÇENTHAL DO . 

I.~OVll"ENTO DE UNIDADE DEl'OCRÁTIC.A; 

P . s.-Tinhamos j:i redigido esta not:t qu:mdo lemos, nos ,jornais do 31 
de Julho, o rolr:to da 11 Confer~:1cia do imprens'3.11 ro?alizada na 

véspera no G~bin~?tc do snr. l\rlini'stro da Econornin
9 
· 

Não queremps ·doixar de fr,zGr desde já oa seguintes e mtfito breves 
obst'lrvo.ções 9. G'ssa 11Conforêncie.'', cxtrema.Montcr interessante R vclrios 
t itulas: ' 

a) Falou o sub-Secrct(i.rl o de Esto.do do COMÓTClO larg=:~.ment c dR ConferÓ:l-
ClR Intsrn3ctoh~l de Ccrca1s rcallz~d~·hq pouco Gm P~r1s , e à ~ual 
assistiu, Depoi s de referir o. cxist~ncir. de tll". gravi.ssitllo· dófici t 
mup.dial de trigo pnrn 1947, de cGrc"l. nc 18 ,mi.lhõcs de toneladas, e 8!1~ . 
Dr. Correia de B'.lrros, E.'.prcsentou ;:i sitw.nção de Portug:ü, po.i s tnmbei!l 
defiCitário, nos seguintes t8rm0s: "Q.uc.mto a Portug:J.l, <.l su~ pos iÇJC.ci 
6. esta: os mimcros anr::.sentddoS pelo nosso Pais foram modestissiPlOS. 
Pedimos apen:;s 325.0ÕO toneladas de Trigo pc.te. todo G 3.no, quand·o , pc·,· 
exemplo, a Bélgico., cuj ?. produção ó incor.:pnrnvelmente mrlior q_ne n nos-
sa, tendo s.-proxir.m.dr.mente a m<Jsm::t populn.çfto, sol :i citou p;1.ra cima de 
1.500.000 toneladas do r.1csn:o cere,:~.l" . 

A comparaç:\o destes núm0ros ni.o su~eriu n sua Exa. nem a nenhUPl dos 
prosentes, pelo Menos tal s6 n·.1o vC no roluto da imprensa, o m1nino 
comentário; nós tarnbcn o nto foremos, por delic.e.dez.1para com sua Exa. 
Aqueles que sistenàtico.mente apert"l.Iil o cinto, esses jR o fizeraM. há 
mui to tempo. 

b) Disse ainda o Snr. Dr. CorreiQ do Bo.rros, a propósi t o das recomenda-
ções da Conferôncia:· "n. ConferDncia recomendou que: se r~duz issem os 
stocks ao rninimo necessário, T:unb0n nosse capitul o podemos dRr exem-
Pfo, poi s os nossos stocks sRo t'i.o :poqu0no's que :ls va~,:;:s mal chegfuU 
para o din seguinte, L isboR, por cRusn disso, Rt~ j3 e stove ameRçada 
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de ficar um di.:: sere p5o", 

sua Exa. revelou-se dost~ yez uru fino e o.urVlz ironi..sta, · qunlidndc 
que b~!J desajario.mos VJr o.:provoi tc,da no .:JX0rcid.o doutra natividade 
menos á:::'duá e menos prosa.?>. si.suC.ez do quo C\quela tJ.Ue pr·esente1nentc 
exerce. 

c) Refcrill- c.~ ainds Sua. Ex:1. e logo a s:Jguü~ o snr. Ministro dn Eco-
nomiR, ao etribul:1do problema df bat3tll, FiaRmos sabendo l'llguma.s 
cois:.'\s intore.~santes ~ · Disso o Snr·. Sub...Socrotârio Q.Ue v.q_i scilr per-
mitida r:t oxporte;.ç3.o 1e bntntr>.. portugucs ~1 .,. Depois das importnçõos 
ma.cissns do b~tata cstrn.nccir·n e dR luta que SuR :Kxa. t3o bom descre-
veu entre c~ import::tdoL"os e os produtores uncionais, :=t coisa nQo ãei-
X:i de ter o .s.E·U sabor. Fic~nos ~- csp3r:-t do novo acto deste dro.ma. 

:b
1
iqé:.nws S?bêndo aindr,, e isto polJ. bocn. do Snr. Ministro fla Econo-

mia, Q.ue, neSt'ls E',ndetnç~ts do drama da bntatç.1, tem acontecido que algu-
m·o .. ~ tem apodrecido mas, disse Sua Exa.. 11antes apodrecer ::üguna do que 
prcjUdica.r a população". 

Evidentemente) Snr. rHnistro ! '·Iths ó'stO.inos npssa al ternntiva ?' ou 
v.podrecer alzwnu ou prejudic;:tr ' a população ? Não ~ possivel dofen-
d.cr a população :sP.a que npod±-eça, nenhW!ln ? E. n6s a supormos que h~via 
um Estado Corporativo que tinha por missti.o precisa . .rn.ente rcgule~.r· tais 
questões ~ 

X  X  X  X  X  X  X  X  X 
X X X X X  X  X  X 
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