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Extraído de "Rêsistance" (Paris),de 12/10,1945 e  publicado no "D16ri o da 
Uanhl" de 10/ll/946, 

'""' UM PORTU04L OUE LUTA, I 

A UA RGEM DO PORTUGAL OFICIAL,DSVOTADO A SALAZAR 
O nosso enviado especialLucienCoroai viu ca dois 

EIS AQUI O OUTRO PORTUGAL, O CLANDESTINO, 

COM AS SUAS YIS!RIAS, OS SEUS SOfRIMENTOS 

E  A SUA, ,SEDE DE LIBF.:RpAIE """ 

'"Lisboa, , ~ OUtubro( por toler,t'~ma expedido do Casablanca) , 

Aoabo de viver uma da's moia cmtraordin6r1as aventuras que a um jor-
nalista ~ poae!vel viver, 
an anterior artigo, falei-vos das minhas primeiras impressões, contra-

dit6rhe, aoGros de um "adverll4rio 4o regime", que, durante duao horas, 
me fez tanto a apologia do professor Salazar, como a apologia da coleo-
ç!o de jornais clandestinos, enoontrada uma noite 911 minha estante com 
brochuras dn propaganda oficial, 
Intrigado com o caso, e escru.puloso, preguntava de mim para mim onde 

6 que a yerdade estaya, Foi ent!i.o que, no decorrer da minha oegu.nda se-
mana de estadia em IJ.aboa, sllbitamente se transformou a minha vida num 
cen4rio apaixonante de mdltiplaa intrigas, e inesperadas, 
De manhl e de tarde, era recebido por Kinistroa, Sub-Seoret4rios de 

Estado e outras personalidades oficiais, que me garantiam caminhar tudo 
o melhor no melhor dos mundos portugueses ( " dana le meilleur des mon-
des portugaie " )f que o regime, levemente autorit6rio, mas do n10do ne-
nhum ditatorial, nlio se comparava com o de FranOOf e, finalmente, que o 
povo, cUja vida melhorava dia a dia, era como um s6 homem n apoiar o seu 
Govllrno, 
A noite, pelo contrário, vinhrun procurar-m* a• hotel, ora um eatudan-

te, ora ua senhor de idade, ora ainda um casal, para me induzirem, com 
as precauções do costume, a duas ou três mudanças de carro ou oom'tío!õ. 
antes da chegar ao destino, om qualqucJ' casa misteriosa, num11 v~vencfli 
aumptuosa nos arredores da Clapital, no gabinete de estudo dum un1verai-
t6rio, ou num modesto alojamento de oper4r1o de tal ou tal bairro, . 

' SOB A BANDEIRA DOS PA:!SES DO "EIXO" .. , < ·' 
Xii,o dono dã casa ou um doa seus oomidadoa f'alna-me do outro PoJé-

tugalo - o doa campos de ooncentraçlo, o dos trallalhadoren rurais e 4ae 
cidades !{que n!o ganham sen!o seis ou sete escudos por d1a1 ou seja me-
tade do que custa >tllttO.t um copo de Yinho do Porto no "bar" do meu hotel! 
o do estado aanit6rio lament4Ybl tta populaç!Of o da Legião Portuguesa, 
ou, por outras paltyraa, dos S, s , portugueaeat o dos livros apreendidos, 
e doa intelectuais exilados ou forçados ao oilfncio, e, sobretudo, do 
desoonten$amento aurdo, mas que aumenta, contra o Ohef'e do GoYIIrno e seus 
oolaboradorea, • 
Por meu lado! opunho-lhea a conclualio das minhas entriiV1stas doa dias 

antl!l'ioreaa-Sa azar 6 1nsubat1tuhel, mesmo na opinião elos seus ad'Yera6.-
rios, Aa criticas• a6 me parecem estêrais, tanto maia que at6 aqui ainda 
n!o ouvi' i' alar de nenhum programa; de acçll.o, nem mesmo de opos1Q1io orga-
nizada. •• 
-"N6s vhemos aob um regime ditatorial, em que a oposiçl!o n!o tem o· 

direi to da exprimir 11 vremente a eua vontade-aaaim me responderam, Uaa, 
ao contrArio do que alguns lhe puderam ·dizer, a opoai9ã0 existe, e tem 
~ programa de ooçlo, e uma organizaçl!o, Eata dirige-a um Conselho Na-
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(Artip;p de L, Oorpai -2) 

o1onal da Resistêtlcia1 que sabe 'que o Senhor esU em Lisboa e só deae-
3 aria p6r-se em contacto consigo. · 
Isto. era mais do que um convite. Seguiu-se, depois• uma sêrie de 

encontros, doa quais um dos seus encantos foi justamente o intercala-
rem-se entre as aud18nc1aa com Ministros, as ?isitas ao centro de 
propaganda nac1onal1.ou as visitas ofio1a1s a alguma materaidede ou 
cidade modelo. 
-" O Conselho Nacional de Resist§nois Portuguesa 6 consti tuido por 

doze membros. dos quais apenas trêe.sll.o oomuniataa ou comun1zentes1 
os outroa c~o liberais e republicanos• alguns universitdrioe e atê dois 
m1l1tnres. 
Temos um programa estabelecido m1nuoiosamente1 que previ! o restabe-

lecimento das liberdades demoor4ticoa1 a libertação dos presos poli-' 
ticoe, a abolição da censura, a refol!llla de nossa política colonial, etc, " 

O BOC!IENWALD portug9is 
011 anglo-saxl!ee, que esquacermn 'a germano1'1lia ele Salazar, ele 1940 

a 1942• ê verdade que hoje o apoiam. Yas ê ieso razão para que o povo 
português se resigne a viver eternamente sob um regime fascista? 
O senhor veio a Lisboa para· se tornar ciente da situação pol!tica, 

aooial e económica de Portugal. Oa nossos am1gos levaram-no a visitar 
um dos maiores hospitais de Capital. Ficou assombrado com a sua pen11-
rio e falta de higiene, isto enquanto o nosso Govêrno manda conotruir 
parques a auto-estradas de luxo, para propaganda •. 
Nae paredes dos nossos bairros operários, tamb6m viu escrito• 
Abaixo o farrafal1 inscrição A mistura com aa oficiais da.viva Sa-

lazar, O Tarrafal ê o4 o ~chenwald1 o campo que reata dos outros oam-
poa de concentração, numerosos atê ~942, e que tiveram de ser extintos 
4 medida que triunfavam as deaoorao1ae. 
Teriamoa grande prazer em lhe dar a lista dos intelectuais que h6 

longos anos ali estão sequestradoe, sem nunca terem sido oomunistaa, ' 
e embora h4 muito tivessem expiado a oondenaçii.o por delitos político•. 
Podiamos tamb4m p~-10 em contacto com os raros que de lA saíram, os 
quaia lhe dirão se na verdade nüo h6 eemelhanQa ontre os m6todoa por-
tuguesea e os de llinlnler. 
Esgotado, transtornado pela sua dramol.tica exposi9ão1 o meu interlu-

cutor o alou-se, e, se não t6ra o nevoeiro eopesso a cobrir o Tejo. po-
diamoa ter visto o amanhecer na cidade. · 
QOE DECE~O. SS A FRANCA lil SE A "RESISTSNCIA" ' 
loomp aram-me os dôls atê I esta9ã0.de !t~a" próxima. Antes de 

nos despedirmos, o mais velho, homem duns sessenta anos, e uma das 
maiores figura a entre os intelectuaia portuguesas. pegou-me da mio e 
diaae-m••-senhor (e procurava não ser pat6t1co}

1 
bem sei qlrtt niio eet4 

em Lieboll para se meter noe negócios inte:rnos do nosso Pah. Nilo lhe 
pedimos que oculte o que lh~ ~adou no plnno político ou econ6m1co, a 
reapei to do Portugal oficial. Yas seria grande decepçll.o, . plira n~s, se, 
num pah que •• ohama a França, o jonal que tem o Utulo Resist&nou, 
nüc dissease o que n.6s a s1 moctr4ritos. 
Diga que existe um outro Portugal, um Portugal aubterrineo,clandes-

t1no, reaiatante, que luta, que sofro, que 'Oair4 ou vencer4 para que 
o no01o pO?o seja finalmente, lillra, feliz : 
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