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ASSEMBLEI A NACIONAL 

DISCURSO DO DEPUTADO CARLOS H<.NTERO. NA SESSÃO DE 23 DE MARÇO DE i956 

Est.:.noG 2. atin,:_.ir o ter:·1o C:.o debute. 

Ouviaoc o:... vJ.lio;JoD de)o i~cntoo e us ~nc;estf3es de Fmitos 
::~onhol·eo Doput~tc.~oc . AlGunc }Jrohl:;~as :forc.n e::c2~ !Ínr.clos c!.c vário c 

D.l1[).ÜOG co· ·. la:t:c,ues a G il1cl8J)81l<lei1CÍ:.J •... ilo o debate n~o loc;rou 

cn:··lic.r->...e, :12:.1 n o.n.:.li::;e c.~.ecceu ao r..rraco 1.'.::--..D questOes, talvez 

j)OT~1t1e o objed;o c~o cviso ~1revio tivoo:::e :.;iC:.o ÍJ1.preci:JC!.Dente 

c~cf inià.o . 

~ j.Í t<:i'Je :Qr•ril. é:.ar outro ru:10 ao clebate. 

von.~~o , :Jrocurz.rei, :.,.or iooo, c inj ir-uc C:}Jonao 

cortino L~e cs .... 3ncic.l. 

H a :..ünl1a il1t e r -

ao que neie des-

;'ui interdalculo :;elo autor do e.vi:..o ~?revia no. Ç!_l!alidnde de 

tlcf-Ji1Lor do co··~a~·:cio, t2lvcz )Orclue :Je julG8. que eu cou aeu Ue-

.~.·::m:...or n-2to. t~cro G.::nro ne::1 ~;occo c.~e clircito c:.s::..lL:!ir nesta Ca:tnra 

rolitic8. <::. re)::..~c;:,cntcçcro m:-r;c.nico. êi.u..-:1 :.:Ü.!~?les cector on de U1i'l.a 

2.ctivi~.nde }.)O.rticülc.r . . Yo:c isco 2. ::.!ilúo. i:.Itorvcn~tro no <lebo.te 

uitu.::..-se :i.lo )lO.i.10 ~")uro.: !onto )olitico, CiUO ::10 co·,_~?eto , no ~::lo.no 

Uoc int::rosrw.s nrcio!lr.i:... co·:o c..u oc .,.i,;;jo e oo ~?Gnso .sorvir. 

Acu.:.:o. o ~erU.or DG;;t:.tr,G.o ~.o lo .. iw:1c.clo o Governo o os Co:~or 

ciai.~tcG L1oc -Jo.loo ~~uo oo:t..l"o~·- c,:..: c.ctivü~o.to o :uroc:uctorus, mito 

üD~)ocic:l ;,c~1to ou ~l·odL~ctoro::: {:8 ,rilL.w, que tôm"l;ncontrc.c.lo no seio 

ele. A .... .so:~~JlGic. o coTiütt:.nto ·.J:JV~lo c1o co:·tbc,t i vo C.e)utD.c1o por 

Li~ boa. 

~::.trZ".:rl.lG c..~..; oocia; ~o 6 os:::.: Uo Co ~.:.reio co~2 o C-ovo ~_.,no au.-:1íl 

::t.JG:.:c. o.cusc::,r,E":o. TE: o :lílbi tuo.clo;..: <.nele: .!o,:; no:.. te. tor:rc-. a Ycr toG.o. a 

sente o.cu.:;nr o co:-~orcio ::~ro)o::.. i·G o de tuclo c U.c n.::-.dn, assncuildo-

-lhe a l'8G)011G ... 0ilic~r.c1o dos Ol"I'08 (:os c;overnnatec e lias dosetcor-

tos L.oc c;mro:::·naclo.s, l.:_UC ::l.C:O }JOCLO l~O i~:D.r do O.}JOntar O. 0crGr.J.:rL10. 

Q8SOCÍ<:l~f!O tio Q[.,Ol'U.a 

ESPÓLIO PINTO QUARiir;1 
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C~ord ;~ 02\:.U8 o co··· . .::rcio ~JortEe:,eêc toiJ cido const<:.ntoncnto 

(,nr.r:l.:.·.xhl.:-.do c ::n.lccr"'r.:ivc~· .:ontc u..~)Gorviüo o:·! ··:v.ita.o c1o.G cncts fun-

;ooo tr~.-.~.icion.::. i o , ou di:i.'icü1o )elo :.~rJtnclo ou ]Jelo.s ocun orc;o.-

!Ü ... : 10u tv.tolc.~~co? .'~erG L~vuuo. cm1:.fuof':o Otl cl.o.sc:J. 
1
GUtolc.. lJ.UG se 

c.:.uo i:~o. o -~- onllOi" Do~mtec(~.o ~~ola ~ .G.C~1a.C.o? 

Co!.lO vorlo ::uc. ::::colJncio. )od.ir J:';JU]?Onso.bilir:c.tlco o. CJ.UOn 

n~o tc.::1 intoh·a im~o~~om~:;nc io. o ~::.uo.ci foi c.1oi:;:o.do rJO:il inicin-

tivo.? r'obro co· ~-:.n·cio du '-'tLOrn., ~:ool.Jrooo coucrcio do outros· tom-

;Jos t_tuo o.nU.ou .:í :Z'rentu c1ct m~:onns~o n::ciono1! 
.. uci~~2. - 8C .':uo. :::~colJnc i o. llUC: o .L)ortuguôu nn:o tom inclinaqtro 

)~·ra o co:.J;.;~_~cio . 1 llli2. o.firLKr;eto (iUO contro.rü::. o. pro~Qrin formu-

.,cro ne:cioml o c. rac.lidc.Uc :-tcDiX': tio nos:Jo tom3?0· Se elo o.tó foi 

l.. .. 'To.clo 6.c ca<loiro.o elo pode~~ , o já n~o ~d q_u(ni Eini.:::tcrio cm 

c._v.;_; Go nt:".'o into;:-vc:hl.:-. d.ir...;ct:-. ou indircctcc:.Jontc nc-.s o.ctividncJ.cs 

;.;cono::úcc,:..; de~ ik.~.,~o, cloGccnêto-[.;C, ~Jor voz.:::o, uos infililoo J)orn.o-

!lOI'OL, .. : .. 1 v,;rc.;_::.~doirc.r.: o Jr::c;õca do bc.lcero. 
:;..;t.:-.no:.; ilUi.l }"J2.Í Z (.~! Cj_UO ;_,;:: COlltGl".l Q,; CJ.UO :.1Z':0 LO:fr.J:.:l dt. dcfor_ 

nc.~cro co··.h.::Ccicü. CoultJci c.t.J l .... ntos J co.bio::.; ç_uo anr~-~-ro.:l ~1(..tido.s 

.J!:l n.Je:,ocio.s, co:"J :')rovoito 1w.nr. c.:-.ooc o con . m.i"Co::.: clioouborcn 
noub:or::, o, i.lL""!.[.; or;colc.o , r:.c cr ........ n~.jL.C cedo, cedo ct ... :·lo.ic, co::.!JQCU~ 

~ po:,. ... ::utc-.r obj .... ctou ..Jiltr.: ci. ::~ i:.l:u ... tri G, h6. quom f.:-c;c. co~·lorci() 

c:i.J(. ... nt1o ;.· _:.ro~;r i.:· v..:nL:... c. :,.·,./c::-:1\o, ..... ~ c.c_xicFlturo. I::.•z co··lorcio, 

~-lt!. nto ·· .... i:... n~o ;-.: ..... jc., ...::'. coo>._.r.:-.tivo.. 
D.:: confuG~o ..... _~.JrtuJ.--:r.: õ'-'G l.iU..) icto tr.J.z, conrJtcntJ~·l,:mto r..:o 

tu:1 ld.ll€J~~R,8oo co:-~oxcio :)ro:Z'ir~t.:i')i.l.:L çuiJ v0 o 30E t.__:;_~:rcno ·'l'O-

_'rio,jloc,:ec..ü.Üro ~~u:Jlico , invc.dic1o :'or -Got12. c. ~;,ontc , cr;_l_;.;c.mlo-su 

....;: : tod.oo oc. cc.:::!ilL:oc co:·: <- l ... {_,i~o r.1o:.: c: l.L:.r~or;Jr..; co:1 c.tlto:;:-ic.~::.:.rk 

q_uc, _.~om~o o O.iL:'onclo do que 1.1 ..... n~o !':Jrt...:nco, cc ju.lc.;.:.~.ià ho.bili-

tLc.~oo 8. c1ü-ic)-lo. 
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l...._1_;.;, ••• 1c.-::.o U...::ovi:-nc~o elo :Lu.nL1o ck. c.1uos·C~o co'·~o oln foi 

j?O~.~t o. :1~lo c.utor. 
r~o bon intor];::coto o ~JOUG,::·l.~mto c.1o 8orl.lor D8j)Uto.c1o -~ol o 

~~c.chcdo , tro.tc-co c.~o ,.;ncont::cc~r colocc.·;tto pnro. 50.000 pipcu elo 

A{.. U.G.l~donto o 60.000 }.Ji~K'.G clv vir!l!o qu" neto tô::1 :·,_crcc:.do a. ~"!roqo 

CJ.U .... conv.:;Ii.I"-~-O lo.vl''O.l~or , contr~·- Ol.:.Uiy.><:"'.lh.mtoe c. i!·.!portnr no 
.:..brico do ;_ünno 0.c Fon..:nto, ( .:J, :J:...; houvor J?rJjuizo , q_uo o 

;::u~)orto .:-:.l~t~:.-..:!1 :·~....:no,_, o y,:;nc.l.:;dor ) • A ooluçcro 0}1Dl"1unc. d.o cv.sos 

c.~ .... :..:tc, nc.turc..z,:-:. d<~..)llC~J , n.:. O]Jinit!.o do ih.._ctro D.Jput~do , dn croo.-

'::!'10 d...: 11.:.1 ore:;c.ni;.;~:.o contrc.l con J?Dc.lc:r-..:::: ~~cre:. ori.....:ntc.r u. noese. 

...:::}1ort;:..çf!o .... tirc_r todo o }?C.rtido j)OL ~ ivc.: l dr~n noccc.c i:.'!.::·ort::,.-

s O'"'D' '"'' ~,;..,rJ ..... {)..'!.r.:-.ndo O l--.... c,ul.:-:.r JGC0.:.:.1L..Uto doo UOSSO:J ..:;xcodontcc 

:-.[.yicolc:G, contri0u.ic. r ..... lvvG.r o niv.Jl do vide. c1r:. ;;clc.ssc 

c.,:_,J.'C_l .. l.:.··. 
A !J.U08tE':o c-.soiu ~)o:.,to. ..;:.,t~ cl ... ~locc.da do ocu v.:;rc:~c~o iro ter-

reno. O :--.uto::c do ~vi::..o j~r..-...v io, Y.Uv v...:io tr~ t:-.r fnndr-.:lont.:-.Lll.ontc 

l'.v 1Li cr-.co c·cncr..;to, l..;v.-.ntou ::. L..;U :pro)o::.ito ~]C!. çuc:ate:o de 

.1. unC::.o, -; ... .h..lJ.:d.;_,~t~o~ _ci__o_Jli.Y...'::'J_çl .... _ y_i_çl_;~ .Ilº-9i'~:UJ..Q , -que ..-nvol v o t ado 
O ~"l;·.ni:~ilO .... Cüi10 lÍCO ) Ol''GUGU2:G; r: llODCC. poJ.iticc. cl..:C·lO(;,rCcficC'., O. 

J?Olitic::>, c .... rva.lii'...:l\.'.., ::--. politicc. vinicolc., c. })Oliticc. inU.ustri:-.-

lio'3tc., c. ~}ol iticc. '..~ ltr tC~l·inc. , ;:o ::;oliticc. L~oc inv ... ct i~·~ .... ntoc 

:Jt~blicoc , u. politicc. <~r. lorz:,"'(;;:'fo c~ ...... cc .. ·Ji'Gc.i c c ele cuo. L1c.:conpo-

o i r,~o -...:.l i i~;::ou ... i'lntu:~~TG...::::: , ::. :·JOlit5cc. f int'.llCvÍl'C., c-. )Oliticc. 

:lon..;t.:.rir., c. politic ~-. c~'"' cr ..... d.ito, :-: jJOlitic::. rJoci~.l, C'. ~1olit i c:-. 

do u;.lr-.:;:i o , ·~ 2. clot~tr inc. D.o c_uto-.::h:--.i~t-.. cü.l ... nto, fJ.l!C.. ;--_ tudo !Jrc-

;,ül ..... , por opow i~~o f. do i11t0r-:-,x.ct..,ci .. ~ ... nto .. 
Co:,_o tr~·Gr-.r iaol~:t.---1.-.... nt..; c~0 u.nr-. y·.rt,_, tL ...:;.;to co:~J?l .... :-:o 

toêl.o ........ !.1 c.f..;ctc.r o conjunto, ou u-..l110r, de: quC; ;, ...... rY ..... cnic~er de 

tliJ c .... ctor iuolc.ü2.:-1 .... nt ..... COJl : . .:-.nt .... ci]K.dn c-..rt .... c<:. d..:: q1..~ .... c. nr·clr:. de 
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con;:;trli.tivo chogc.r .... ::tos 80 ~o i.il..,.:-.t.::I1J.03 :;i:-~tlltc.n .... ..:-.::.t....;Ut.) do todo ~ 

G.:·dc. r-, int .... rtlo1J...:l1C~.:..ncic. dor.; div..;rc:oo ::;....;ctorJs? 

Con .... i'vito, 0-...ric. intvl" .... s::::.-.ntv conb. ... ce:r :porqu-: ~ que o pro-

dueto nr.ciond ck :8uropr, do OcicLntc (pr.ro. n!':o ir nr.i s longo ) 

cr....;oc..:.;u no tütü~o trL:nio r_ r:--. z~o de. 5 <. 6 ~or c~nt o 20 c.no o 

u...: v(.;rií'icc-. o :·ü .... 11o .m:9r .... {,O ,.:;n qu~ci toclo::: oo p.::izvs, ...... ..... :H Portu-

fiC.l o .:--.tul .... nto do producto .:--.cion::-.1 nt":o vxc .... d .... u  o r itno r.nuc:.l de 
cr .... ccii:k .. nto <lu 2 :por c .... nto, ...; o uub-..:i:lpr ... {:.O cronico se nc.nt.:::m, o 

os conuu.:·wc inc:ivicluc.ü: nt":.o .--:lli-!vntc.rt·.n c.:;n~o .... :.1 6 por C..;nto, on-
(!U~:nt o no conjunto Los )fC'.iz .... ::: <lo OcicL.nt. ~... ~urop ... u 00 v ..... rificou 

UiJ. c.tn .... nto cL. 14 ~)Or c .... nto? 

Svric. int ..... l· ..... :JDC'.llt .... :.v ...... ri(;,U2I S...: :. ou n...~o conv .... nL..:nt .... vr.rr. 

o ~).~. iz, ~):·.r.: . ;:_ cuL ...... ~trutur.:-". r;oci[".L pr.r:--. c. nu.:: ....::;t.::bilidc.dJ 
;Jolitic['. c.. for_t~.\~o doe :f. .... uO.:--.lL~rJ.on .... couo··üco.c. 

:: .... ri.~. bo:J :r.b---r- o .... {·tó ClUv :!.JOi1tO o ft..ctor ....;COllO·üco d .... vo 

}l'vV<'.l .... c .... r cobr ..... outroa v:·.loroc coci~""':.ia , outrc.:::: utiliclc.d...:.s que 

co L)ô ..... u :--_ f .... lic icl:--.d~ lm~r.n;".? 

Ch .... f:,.-.i'i.-·:108 .r:G[...i2"1 .~ llil tl. ... b -.tv d .... ft'tndo nobre: o nosco ~Jl~:ni o

ao .... conm.üco, c1t:e; n.~o ... nvolv .... :-p .... n~.o ou pl;-.uos d'""" --[;;ol~:--. J~orquo no 

IÜ<.n ..... j :-: J~nto j?Ol"tusu::o ,'J ........ ncon-Grc.ra conDt:--:.ntJD qu ..... V~r.l a~ tr.~.z . 

ll~o :. i:. .. to o l ... u ... ::::.:..: pr .... t-..nc.1 ...... Tr:--_t-.- u ... d ..... ti. .. Jx·.tor o diri-

eio:.:lo, })Ory_u ... ::; ..... jUl[:;.::'. qu~ ::'. }YlVC ..... i."'. c1iri2,ÜJt:-. b ... D. comluzidc. 

~?oU. .... ·Gnclo r .... r.:olv .... r ~ ,  . 

l?or inoo, o :- vico;f~a~~~rh .. ;_ u.:T. ::.:L1]Ü.J::: di::..cr ... }f--.nci:--. dr. :rJO-

litic;'. diriG;i:::tc .• Ac:1.:-.- c .... 'iu ....... l c. :. i~TJ .... r:l .... it:-·. ou im;ufici... .. nt .... . 

1) .... c.: .... -::;'-' :!F.Ü.: ..... :1....Lwr • . :-""':.i::: int .... rv .... n.J':o .... r~.:--. ior ..... fic.-.ci:--. 11-". r ..... ::JO-

luc;~o cl:·.~ LitK.~õ~o .·:.rticul rco • 
.:.:·.c, .... nt~o, ,....J.l Lll~ ..... ·1 ic ~~.1oo? J1:: .. t:·~ ou n~o ,...r.;t!. cond .... i1:""ào o cli-

ric;ümo? D .... v ..... uoo ou 11.."':0 c~_ ... v .... ::lO:J .... :::ti;ml:..-lo? t ::cu qn-ndo nos 
}Jr ..... juàicr ...... boil qu:--.mlo no::.: f;-.vor .... c .... ? -l!f':o .;e; -.t;".C.:"'. ele f r ..... ntç ou 

cl ..... i .... ndJ cor::_o:J'"'.:-l ... nt .... o í ... iut ... :·s· .• _'rocur.""'.- a~... , n i""'l~? l ..... n:..l .... nt'-', ~Jo - lo 
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ao serviço de interesses particulares quando convem.  E, neste 

campo restrito , será ao menos possivel chegarmos a acordo,se os 

interesses sffo opostos, se o que convém a uns não convém aos 

outros? 

A experiência dos Últimos anos demonstra à saciedade que a 
progressiva liberalização das trocas deu forte impulso ao comér-

cio intra-europeu do grupo de pa!ses que a adoptou. De 1953 para 

cá o comércio entre os 13 pa!scs da O,E , C. E . cresceu quantitati-

vament e em 27 por cento,  o que tornou possivel a expansão da pro-

duç~o a um melhor indica de produtividade nos diversos pa!scs do 

grupo, e , alivio.ndo a pressão inflacionista, que permitiu o pleno 

emprego com elevaç~o do nivel de vida,Activada a concorrência 

logo se no:bou que a qualidade dos produtos melhorara e que a 

variedade de :J.rtigos oferecidos no mercado se multiplicava cons-

t~ntemonte , o que,por sua vez,contribuia a  activar os consumos, 

alimentando a exp~nsfio produtora. 

O dirigismo,cem todas as suas complicações , é um atoleiro 
em que os f:.Jvernos se afundam, acabando por descontentar toda a 

eonte. A solução do problema tem de ser encontrada mais longe. 

Mas vrJnos a o vinho, que é, afinal , do que se trata. 
No decénio de 1915 a 1924 produziram-se, números redondos, 

48.000.000 de hectolitros, no decénio seguinte 69 .ooo.ooo,no de-

cénio de 1935 a  1944 86.000.000 e no de 1945 a 1954 9 1 .000.000. 

Por outro lado, a área cultivada aumentou de 1944 a 1953 em 

cerca de 60.000 hectares, se considerarmos as reconstituiçô0:J, 

as transferências autorizadas e as novas plantações,qualquer 

coisa como 22 por cento de atunento. 

Enquanto se opera esta dupl a expans~o produtor a  - na áre a 

plantada e  na quanti dado colhida - o que se verifica do lado dc.s 

·~onsumos e  da exportação?Retraimentol , que  a baixa dos preços no 
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mer:;aê.o interno e a decadência da exportoqão para  o extranc;eiro 

tradt":.zem. 
Contraria:1do as intervenqões reguladoras, os preços .no mer-

cc_(o interno, ca1ra:"'l, nos ultimas 10 anos, 14-por cento, campa-

r ;dG.s a s médias Ç.os à o is quinquénios ( 1944 / 1949 e 1950 a 1954), 

a;,1esm~ de ropulaçã.o ter au::nentado 10 por cento no mesn o perÍodo 
e se ter verificado certa redução do poder de cor!.pra da moeda. 

J...3 rs;cportações para o extrangeiro convertidas em vinho 

co·1u~. , baixara:--.1 persistenterr!.ente de 18.000.000 de hectolitros 

( nÚ·:1eros re~.ond.os ) no decénio de 1915 a 1924 para 9 .400.000 hecto-

lit!'OS no decénio de 1945 a 1954. 
~ eviC::ente q_ue a pdÍtica vinicola com as suas constantes 

inte:;-vE:.:.1'}Ões tTo !iiE:!'cado, pervertendo o preço coQo função econÓ-

nict reguladora da produção e do consumo, impediu sll',lultanea-

m .. nto a e~pa:1s ão d o consumo e  o ajustamento da produção salvou 

as plê.nt,;,-;Ões mârgH1ais do_ i.nevitável def:.~arecimento e estimu-

lou. o alarga·~ento da produção, Quando teria sido mister desani-

:-,1&- l a . 
O problema desloca-se assim para o seu verdadeiro terreno: 

o acerto ou o desacerto da polÍtica vin1cola: 

:Tão hÚ dÚvida que a forte eJ~pansão da nossa produg:'.o vini-
cola , que a3 sucessivas intervanções na estrutura do mercado 

tor;1e.ra.:.". posoivel, impediu a eleminagão dos produtores marginais, 

cuja sobr evivência agrava a situação de todos. 

Dado o condicionttldsmo econÓrüco português, qu_e sÓ c. :'"VÍ:.J~ 

pl'ofv.nda elo noese 11Planisr:1011 pode -modificar, é sobretudo na pro-
dugã o que devü procurar-se a solução do probiema vinÍcola e não 

no mercado . É um problema esped.fico da lavoUra do vinho . É essen-

cial tente um problena de produtividade, de produtividade abso-

luta  e de produtividade selectiva . 

Como a s coisas se apresenta~n , parece que o custo da produ~ão 
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é excessivo e não comporta o preço do mercado internacional e 
que o proço do mercado nacional é demasiado alto para concorrer 

nos mercados estrangeiros ou provocar a expans~o do consumo in-

terno que há-de afinal absorver os exce~entes . 

A solução proposta das compensaç~es , é a confirmaç§o de que 

o preço pedido é, com efeito, excessivo,  e que para ser reali-
zável carece de uma bonificação a retirar do sobrepreço que te-

remos de pagar, cá ou lá fora, pelRs mercadorias importadas em 

contrapartida, ou talvez por outras que nada têm que ver c~m o 

negÓcio. 
Talvez a situação privilegiada que tivemos durante e ·.ne 

apÓs guarra nos tenha mal acostumado. Enquanto nos anos de 1940 

a 1949 a produção mundial sofreu apreciável quebra, baixando 1? 

por cento com relação ao perÍodo de 1934 a 1938, a nossa produ-

ção nacional elevou-oe de 17 por cento. Mais vinho e melhor pre-

ço, com o desaparecimento da concorrência no mercado internacio-

nal. Pudemos aproveitar em cheio os benefÍcios da guerra. 

Por outro lado, n~o se verifica na economia do vinho qual-

quer vitalidade.  Assim é que, o.o cabo de 20 anos,  a produção mun·· 
dial não mostra sintomas de expansno. A média anual da produção 

mundial foi de 195.000.000 de hectolitros no quinquénio de 1934 

a 1938 e de 199.000.000 no quadriénio de 1950 a 1953,  o que, na 

realidad0 significa retrocesso, em face ào aumento da população, 

que foi de 19 por cento,  e do acréscimo poder de compra geral. 

Entre nÓs as coisas sucederam ao invés. Comparados os quin-

quénios de 1934 a 1938 v de 1950 a 1954 a produção de vinho 

aumentou 21 por cento, excedendo portanto,  e em muito,  o cresci-

mento da população. 
Insistimos em forçar uma produção da qual o mundo se vai 

desinteressando, querendo impor aos outros o que os outros já nS.o 
querem. Tomos que confessar que andamos atrasados na observaçt!o 
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do qu8 se passa lá f6ra, ou.~, porvent~ra, deficiente a nossa 

capacidade de interpretação, ou, ainda, porque ficamos hesitantes 

quando temos de temer uma decisão, e~somos lentos e ti'lloratos 

quando ch~ga o tem9o de darmos exec1.,1ção às decisões tomadas. 

Tamb~m e~ França, ha três anos, viti~ultores se agitara~, 

che.'Sando a revolta, porque o ~stado recusara ac1,1dir-lhes com maior 

auxilio. ~ crise do vinho é um fenomeno mmndial , agravado entre 

n6s porque teim;;·mos em seguir uma orientação contrária á tendên-

cia geral. 

O que teriP sido da nossa produção vinÍcola se não fosse o 
amparo dos organismos corporativos,  a Proteção do .L:oStado? las 

teria afinal, a polftica do ..;stado benfeitor sido acertada? Não te-

ria ela impedido o ajustamento inevitavel da produção ~s realida-

des do mercado, e~ condições muito ~ais favoravei s do que poderá 

agor<: fazer-se? 

werá o problema. da ex' rtação dos vinhos comuns para o estran-

geirojsuf'icientemente importante para justificar os sacrifícios 

que se pedem ao país? l'er2.o os l"'"J.ercados externos c~pacidade para 

resolver ?. nossa crise vinÍcola aos niveis de preços que a lavoura 

ped·.., ou rm,uer? r.esumir-se-á o  problema,  a dis0ormos nos mercados 

externos dos exceC.entes da nossa produção? Constituir á ele um s i m-

ples problema come::.:cial, um problema a ser resolvido pelo comércio 

privado, dados os termos em que ;stá postq? 

• or um lado, os preços do mercado interno superi ores aos da 

concorrencL:. internao:::ional, fecham-nos os merce.dos livres o Por 

outro lado,  o comt,rcio de :Zstado domina m~;lio mundo o Nuns países, 

monorÓlios noutros medidas indirecta s tend -~ntes à restrição do 

consumo de vinhos, noutros ainda, a subordinação do comércio in-

te m .. cional ~ teoria da essencialidade dos produtos, que não 

admite a troca de superfluos senão contra superfluos. Hà 

países que a p rJtecção às produçõ~s vini.colHS locais, ou a carên-

cia de meios internacionais de pa~arnento tornam quasi inacessi-
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veis. Por fim há pa:fses em que~ técnica da venda evoluiu de 
tal forma, que comerciar deixou de ser a simples arte de outros 

~empos . Quero referir-m~ aos Esjados Unidos. Hoje o mercado 

cria-se pela propaganda,pela propaganda em massa,persistente, 

que dura até ao momento de provocar a subordinação das vontade;; 

individuais à vontade geral que criou à moda,ao bom tom,ao 
11standard11 social como lá dizem.Pode compreender-se o que isto 

significa num pai s de classe Única,de classe única abastada,or.: 

que as diferenças de fortuna ou de posição não destroem a m;.i.-

formidade. 

Propaganda desta natureza e magnitude excede a  c·apacidade 

e as funç5es especificas das empresas comerciais, Por isso,  a 

propaganda nos Estados Unidos, é, : sobretudo, encargo dos produ-
tores, porque dela depenrt.e a ampliaç!!o e escoamento das suas 

produções. 

O mercado cria-se antes do produto,  a procura antes da ofer ·~ . 

São os conceitos da nova técnica comercial,que alimenta a ex-

panst!o. 

E  o Governo o que fez no meio de tudo isto? Fez mais do 

que o que devia. O Governo, em verdade, na:o se esqueceu dos 

v:lnhC?S comuns ao negociar acordos comerciais. Eles figuram com 

ou sem contingentes nos acordos com a Alemanha, Brasil, Dinaroa~ 

ca, Egipto, Inglaterra, Itália, Noruega e Suécia e foram inclu:.-

dos em diversas compensaç5es realizadas com os Estados Unidos, 

o l-'1éxico e os Pai ses do Leste. O Governo excedendo-se, também 

pensou na propaganda do vinho e pensa financiá-la, 

1-1as nê:o basta fazer acordos e fixar contingentes.Para ver .. ~ 

der nos mercados externos é necessário que haja compradores} e 
que os nossos preços não sejam supe-riores aos da concorrência, 

Na exportaçS:o, sÓ temos tuna certeza, o preço do mercado int0rr,. 

cional, que é  o melhor preço em concorrência. 
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É no Ultramar que se encontra o mercado natural dos nossos 
vinhos, A maior expansão do consumo na P.frica Portuguesa depende 

de ace:;.."'to da politica fomentadora do povoamento. Por isso,  o 

problema do vinho, não pode desligar-se do Planejamento geral, 

que tudo çnvolve. 

O Portugal de Aiém- Mnr levou-nos no decénio de 1935 a 1944, 

2 .030,000 hectolitros e no {ütimo .decénio (1945 a  1954)1 

5 ,650,000 hectolitros. É o Ú..'1ico :nercado em franca expansão 

que os nosso:.; vinhos agora conhecem. O seu futuro está 1:6.[j 

m~o.:: do colono,  e , no pé em que as coisas hoje estão,  o colono 
cst& nas maõs da PolÍtica Ultre::w.rina. 

:rão cessarei õ.e acentuar o  que tantas vezes tenho repetido, 

e. ~essa Cclonizaqão Africana será obra conjunta do Estado e da 

i;1.ici.;~.·~.iva ;;:rivada, cada um no seu lugar. O Estado criando as 

condiqões __:era:i.s que facilitem e acelerem a colonização e o 

aprov-it:::.uanto econÓmico ãas nossas provincias africanas,  o 

colono tomunão espont2.neamente as iniciativas econÓmicas, 

São condlções gerais do povoam.Gnto, uma fiscalidade mais 

be.ixa no "i:Jl tr~::mar do que na Letropole, que atraia o fixe ali 

o s nossos excedentes d e capita:1.s, boas e extensas vias de comu-

nicação, que tornem economicamente acessiveis as zonas produtivas 

do interior, apoio tecnico efectivo, em vasta escala, e um 

mvio econÓmico em que o intervencionismo seja reduzido ao mÍnimo 

indü:pensável, um meio econÓmico mais livre do que o da metrÓ-

pole., que seduza os homens dispostos ao sacrifÍcio dGsde que 

os acalente a esperanga1 e uma vid::t "'le>lhor. 

As provincías Ultramarinas são o mercado natural dos exce-

dentes de muitas das produ~IJSes metropolitanâs, mas ess0 mercado 

sÓ está assegurad::> na medida en que soubermos ali preservar as 
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nossas trvdições. É a corrente povoadora Que o mantém e expande. 

Múitos dos nossos problemas econÓmicos encontrar~o o seu 

mais forte apoio na chamada da i'.frica, na atracção que ela 

e~c · ,roer 
1 
qua l novo Brasil, sobre a imar; inação popular. 

O rit·:ao do nosso povoamento Africano sofreu brusco acele-

ra:'lF.nto no quadriénio de 1947 a 1950, que o quadriénio seguinte 

cor .. firDwu. O ritmo do povoamento acelerou-se à razão de 100 para 

'c67 para 724, 
O significado deste fen~meno é de tal transcendência histb-

rica, c'.f; tão grande ibmportanc:i.a politica, econÓmica e social 

para o futuro da Co:nunidade Portuguesa que é dever indeclin~vel 
do tSOVerno e de todos nÓs segui-lo cuidadosamente 1 alentá-lo com 

carinho 8 protegê-lo contra qualquer desfalecimento, A nossa 

politica Ultramarina adquire assim uma importância sem par nesta 

hora critica do Ocidente, encruzilhada de duas eras, que é tam-
b~m hora decisiva para Portugal, 

Cher;ue i ao ter:no das minhas cons ideragões. É a altura de 

resumir. 
Que mo perdoe o insinuante autor do aviso prévio,  o meu 

querido amigo, o Deputado i!elo Hachado, por não ter pelo sis-

tema das compensações que propõe a mesma simpatia que Sua 

Excelência manifesta. Hão posso deixar de ver na permuta o re-

gresse aos tempos primitivos,  a negação de séculos de civiliza-

ção e avanço nos métodos comerciais,  o rebaixamento dos pai ses 

que a pratiquem ao nivel daqueles que vivem em regime de suspen-

são de pacame.ntos crÓnico ou de comércio de ·E:stado. Por isso, 

não a considero uma solução à altura da responsabilidade desta 
Assembleia. Alguma coisa de mais elevado, de mais integral 

temos de pnopor no plano da Politica Comercial, no plano da peli-

ca econÓmica. 
Não nos preocupemos demasiado com a nossa balança comercial, 
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porque a balança de pagamentos tem-nos sido sempre fiel atravez 

dos séculos. ~ uma constante nacional, que deriva da nossa fun-

ção povoadora. 
O q_ue serin. de nós se com uma balança de pagamentos siste-

màticamente favorável não pudessemos temperar o desequilibrio 

mon0tário que ela nos traz com o saldo desfavorável da balança 

com'3rcial? Vi variamos nesta terra na mais perigosa inflaçtto, 

na mais negra miséria. 

Prossiga-se na pol:Í.tica de libertação da economia, para 

que os raercados se alarguem cá dentr o  e lá fora, deixando-os 

comandar o s prÓprios movimentos, numa sádia auto-direcção, bem 

mais sábia e eficaz que o dirigismo do Estado ou o dos inte-

resses alcandorados em situações econOmicamente viciosas. 

Há tanto de bom no planismo portu~ês que é pena ver certos 
desvios dirigistas comprometerem por vezes o bom funcionamento 

do conjunto. 
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