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t d -t -no  a . e apresen \3-9ao 

O Departamento  de Informacão e Propaganda  - DIP apresenta . . ~- , 
~ ... . ... . 

em traduc~o i nt egral  o text o  da  Reportagem que DER SPIEGEL,jor-
.t-.r .  .  :  . .• · . '· • Q 

nal da Alams.Pha Feder al, dedicou  a  Portugal  no seu :N-44 de 69. 

Ao tomar  a .iniciativa  da difusão dest e  text 9  em línguas di -

f erentes do  original, o DIP vis a possibilitar ao~ leitor es  o c~ 

nhecimento  de uma  realidade dramática ,  de um documentári o agudo 

e panorâmico do país - Portugal  -que apodrecido por  mais.de 4o 

anos de ditadura  fascist a ,  pr et ende ser expor~ ador e  garante de 
. ---

algo que  el e prÓp~i o espezinha : a civilizaç ão ~ 

A  reportagem de DER, .S~IEG~, t em ~ mérito  da. objectividade 
- .1. . ..... ' .... . ..... • ' · . 

. !!lai,s_ isenta de parcialismo. Tem a_ virtude da simplicidade que 

decorre  do  autêntico e  d a  evidência. gritante .  Tem a  coragem de 
. ! . . .. • . J. . 

_!-omper o vé~ de silêpcio que .a inter-s<;>lidariedade europei a . . 

fornece  bastas vezes ao mediévo Portugal  de  Caetano  e Sal aza+. 

DER SPIEGEL desc~eve o  que  a  sua  reportagem observou. Al-

guns dirão que  no dinamismo da  er a espacial, que hoj e  o  mundo 

cqnhece , a  demagogi a  caet anista . e  combor9as do  r egime , trar á 

P_ortugal  rápidament e ao convívio ~~ época . O próprio  Caet ano, 

na esper ança v ã  da  s ua  corrida  contra-reJ6gi o , faz  o jogo,ma,E 

da imputar a Sal azar todos. os males e ordena a  um dos seus a~ 

s ecl as p-nra que r e·conhe9a di antB do pÚblioo  estrangeiro- que ·O 
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país "precisa de um passaporte para o mundo moderno". Mas co 

mo, se Portugal não fez ainda a Revolução Industrial ? Como,re 

a mayã de Newton ainda não caíu sobre a c abeya t eimosa dos 

senhores lusitanos do mando. 

DER SPIEGEL publicou  a sua reportagem antes de Portugal 

acentuar  a sua voca9ão bitleriana  na Europa1 permitindo o  a-

listamento d e jovens de 16 anos para· a gUerra colonial, que 

est á  d e antemão perdida para e l e.As  c ol ónias s'1bmetidas a um 

-duplo regime de expl o r a9ão ~conómic a e  r acis t a não" são aqui-

l o q~e f alaciosamente o governo chama de ·províncias ultrama-
• ' : · : ~ . •-;• •• ,. ' ·~ I 

ri nas. 

Do mesmo modo as promessas de Caetano de criacão de um 
' 

clima em qu e pudessem viver indivíduos de "opiniões ·diferen 

tes" e nas quais alguns quiseram vér em vão o ihdicio de mu-

dan9as da estrutura Sal a z aris t a , cifraram:...se no mais Vergo--
. . 

nhoso servilismo perante ·a prapotê:noia "das forcas armadas ul 
. . -. ' 

tras e das 30 famílias ligadas ao capital internacional .C.ae-

tano não perde  a oportunidade para j"ogari jogou ai11.da riovo1a 

a cartada do ministério das co l Ónias para tornar-se milioná-

rio; importou para Portugal o corporativismo' mussoliníano, e 

o modelo da mocidade fascista; demitiu-se da reitoria da Un_:h 

versidade em troca de um tardio rótulo de li~eral; hoje joga 

com  a  existência mesma do seu país, dando um prazo ao exérci 

t o  par a que liquide a guerra  colonial, fornecendo aos tuba-

rões 58% do or9amento para o  plano quinquenal. 
J ogo  assaz perigoso:  o  exército antecipad amente derrota 
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do d evor ar á os 58% do orçament o mais as v erbas ac essórias  e 

c ompl ementares ac ab ando por  tomar  o poder  no momento que lhe 

convier . 

Es t e é o P ortugal qu e DER SPIEGEL viu com clarez a  e apr~ 

sent ou ao público  a l emão,  o Portuga l que  t eima  em ser  co l o-

nialis t a ,  o Portuga l colonizado por mei a-dÚzia  d e emprezas im 

perialis tas,  o Portugal qu e  na  f eira industrial, internacio-

nal de Milao d e 70 , por exempl o ,  nad a mai s  tem par a mostrar, 

que vinho e  s ardinha  em  l at a ,  r eflexo do modo português de e~ 

t ar  no  mundo. 
/ 

E  as sim qu e  em Portugal, " o regime  e  como um  acusado pa-

r a cuja def es a  nada s e  pod e  alegar qu e  não sej a condenáv el". 

Lusaka,l7 . 4. 70 D • I • P • 
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Reportagem de t!DER SPIIDELn 
sobre 
Portugal 

Outrora descobriram eles meio mundo, conquistaram continen~ 
tes, fundaram um império, propagaram as ideias da integra -

_s:ão racial. 

Hoje estao eles envolvidos na Última grande -e já perdida-
guerra colonial, conservam a ordem social mais reaccionária 
d·a Europá, denominam sua a mais estranha forma de ditadura 
ocid·entalg uma plutocracia corrupta e disforme. Hoje é o 
seu país a casa pobre da Europa. 

O país com o passado glorioso e  a actualidade aflitiva é o 
membro da OTAN, Portugal. 

Portugal; de entre todos os pciises da Europa, apresenta o 
mais baixo rendimento nacional por habitante, as despesas 
militares relativamente mais elevadas, o or9amento para a 
educa9ão relativamente mais baixo e  a mais elevada taxe: de 
analfabetismo. De entre dez portugueses, quatro n·ão sabem· 

ler nem escrever. 

Em nenhum país europeu trabalham tantas crian9as tão c~do, 
~ etvem os recrutas- t anto tempo (iuatro anos), cultivqrn. os 
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camponeses tão pouco. O or9amento da educa 9ão para esse es-
tado de lO milhões de habitantes (41 milhões de marcos) e 
mais pe~ueno do ~ue o da cidade de Hamburgo (144 milhoes de 
marcos). 

Há 43 anos, há mais tempo do ~ue na vizinha  Espanha fascis-
ta, e Portugal dominado por um regime  autoritário. Durante 
40 anos, mais tempo ~ue ~ual~uer outro dominador europeu 
deste século, governou _um homem: Antonio de Oliveira Salazar. 

Em 1928 foi e l e chamado par a ministro das finan9as dum regi-
me militar em bancarrota, ~ue dois anos antes tinha afastado, 
por meio dum golpe militar, uma República, também em bancarro 
ta. 

O novo homem não pôs sómente as finans:as est~tais em ordem. 
Cinco anos depois da sua entrada no governo militar dó gene-
ral Carmona, prescreveu e l e ao povo  um estado totalmente no-

. J 

O "Estado novo'L presenteou os ;Portugueses com uma Assembleia 
nacional, ~ue é somente um orgão de acl ama~ão 9 um aparelho de 
estado sem concorrência e com o mais duradouro,' puritano e a-
borrecido ditador da Europa. 

Segundo a divisa "Trnsmitamos a liberdade à autoridade;', Sala 
zar impôs aos portugueses a sua própri a c simples conceps:áo,-
de Deus, Pátria, Familia  e Autoridade e separou-os, num esta-
do coporativo anacrónico, do resto do mundo. 

"Uma ditadura da razão11 ~ueri a el e exe;rcer -inas edificou uma 
ditadura dos possuidores sobr e os possuidos9 em ~ue tDda a  o 
posis:ão é oprimida. 

Há um ano9 meio paralizado em virtude de_uma como9ao cerebral, 
Salazar não sabe que já não governa mais, r eune-se com minis-
tros, de ~uem j á não é chefe há muit o tempo - e conversou so-
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bre isso, numa ·entrevista fantasmagórica, com o jornal pa-
risi·ense "Auróre". 

Quando:Marcelci Caetano há "4m ano sucedeu a Salazar, - prom~ -
teu à ·Na9ão um "clima politi.ca .:s.E!m ódi o ••• que permita uma. 
vida em comum de pessoas de várias opiniões". 
·--.c· 

No''ê'ritanto, a promessa não:s a •realizou até hoj~. Na verdade 
o governo de C·aetano é um poll!.c.o mais liPj':JJ'al do que o de Sa-
lazar, na verdade meteu alguns jovens tecnócratas no governo 
(talvez o novo ministro da economia e finan9as, João Augusto 
Dias Rosas). Mas quanto :krela9.ão.de for~as existente., ·nada 
se modificou. Na verdadé~'rti veram os_· portugueses de eleger de 
novo a sua assembleia nacional impotente, no passado domingo 
..:.mas sómente aqueles po.rtuguesES que sabem ler e  escrever. 

Semelhantes "elei9Ões" -folha de parreira para os escrupulo-
sos companheiros da OTAN- tambéo se realizavam no t empo de 
Salazar todos os quatro anos, Como anteriormente1 _sob Sala -
zar1 também agora-lutam os adversários do regime por postos 
perdidos. Eles não devem agrupar~se em partidos, mas sómente 
organizar uniões ténues -os "comités de voto"-que l ogo após 
o dia  das elei9Ões devem ser desfeitas. 

.  . . 

Como sob Salazar, uma policúi. secreta omnipresente 
Internacional  e  d e Defesa do Estado (PIDE)~ exerce 
nio do terror. 

- a Policia 
o seu domi .-

A' P!DE pode em qual~uer altura, prende;r qu.ern quer que seja e 
manter em' prisão, sem motiva9ão durante seis.meses. Durante 
est e tempo :riao~ devem os presos contactar com. um advogado' e 

\. - são frequentemente interrogados por funcionâTios da PIDE du-
r ante vários dias e noites seguidos. 

o método mais corr€mt€ para dominar a  r esistência; a "tortura 
do sono", pela qual o prisioneiro é'. brutalmente .imped~do de 
dormir. Record actual·: ·16 dias e noites S~?guidos sem 'dormir. 

1. • .~ • r • 
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Como sempre são submetidos todos os jornais a uma censura 
pré~a, ~s emissoras e teleVisão· nao podem noticiar livre-
mente, os livros podem ser confiscados logo apos a sua a .:. 
pari~ão. "0 aparelho de repressàó", diz o advogado da opo-
sicfã.o Mário Soares, 'iest~ 8.irna completamente ihtacto". 

Na· Última semana· viram os redactores do "SPIEnEL'' Jutta Fi-. -
schbeck e Wolfgang Kaden, como 14 policias da PIDE ocuparam 
o escritório do "oomi té democrático de voto" ( CDE), em Lis-
boa. 

Durapte hora e meia vasculharam todos os quartos, estudaram 
a.S palavras de ordem ·-"Mais d8' 40 anos na merda fascista-já 
é tempo ·de tomar um bariho"-que jovens· oposicionistas escreve 
ram nas paredes, e. interrogaram o membro do CDE, professor 
Pereira de Moura. · · 

D.epois foram-se embora. No entanto, voitaram depois das elei-
9o'es ~ a afiliacrão a organiza9ões de " carácter comunista" po-
de ser punida, segundo a lei' com vários anos de prisão -e in-
cluindo o internamento (medidas-de seguranya). 

Os dominadores de Portugal9 contudo9 vangloriam-se de ter da-
do ao país "uma era de 36 ;anos de ordem", diz ·Melo e Castro , 
'Chefe do partido governamental "'Jnião Nacional". Eles deliram 
com a "paz social" (Salazar) em Portugal. 

A paz social em Portugal, conquistada atravéra·-da~ \tiqlência, 

serviu os ricos .,.os pobres deviam,. em paz, ·premanécer inculte 
tos.n :A ordem e:n que nós vivemos ' baseia-se no ci'aos, inj'usti9a 
e ·mis.éria humana", disse o canà:idato da oposi9ão, Jo.sé Carlos 
~egre. 

Na realidáde, a onda de bem estar que se abateu sobre quaae .:!!? 
dos os. país e~ dÇL Europa no ap6s guerra, não alcan9ou as masscs 
de Portugal: com 'uiJ). r endimento por habitante de 1.696 marcos 
(+) por ano (Rêpública Federai Alemã: 6.308 (+)(+)marcos). 
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situou..:.se P-ortugal em ·1967 at é  mesmo atr~da Espanha (2470 m_gr 
cos) e dá Grécia  ( 2 .-60 3 marcos).. -· 

Em 1967, havi a  em Espanha 86 apar elhos de televisão por  cada 
1.000 h~bi tantes · rrias sómente 29 em Port~gal (x) o Erri 1967 cou:.. 
beram a : cada espanhol  976 kilowatts-hora de energia, mas  a ca 

da português se) 530 o -

"NÓs partimos do principio de q_ue dos dez milhÕes dê portugu..§_ 
ses da Metrópole, praticamente s ó três milhões aparecem como 
consumidores", diz Fritz Haser, rpresentante da Câmara do-Co-
mércio e da Indústria Germano-Portuguesa em Lisboa, a alemaes 

q_ue q_uerem investir em Portugal. 

Os :::Gsta.ntes sete milhÕes de portugueses dispõem dum rendimen 
to q_ue só lhes garante o mínimo de existência: um trabalhadÕr 
não q_ualificado , na indÚstria textil, recebe actualmente uns 
1_0 marcos por mês, um trabalhador q_ualificado, na indústria 

de máq_uinas, recebe unS 250 marcos; 

Por um fato de homem, um trabalhador medianamente pago deve 
entregar uma v e z  e meia a duas vezes o seu salário mensal.Uma 
residênci a nova de três quartos, em Lisboa, e mais do q_ue o 
sal ário mensal dUJli trabalhador -·a volt a de 350 marcos; 

Em 20 q_-üntai s de c ereais por hectar, os camponeses de Portu-
gal guardam tão peq_uena q_uantidade nos celeiros q_ue nao se p~ 
dem ver livres da miseriao Conseq_uência: as dezenas de milhar, 
e les abandonam as suas aldeias todos os anos e dirigem-se pa-
ra as grandes cidades de Portugal ou para os centros industri 

ais da Europa Ocidental. 

---------------(+l 12.550$00 ou 447 dÓl ares 
( + ( +) 46.679$00 ou 1. 667 dólares 
( x 231 aparelhos de televisão por 1.000 habitantes na Alema-

nha Federal e 135 na Itália. 
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Eles povoam os bairros da lata na parte velha de Lisbo~ o~ à 
margem da cintilante metrópole, nos bairros da miséria, Ribei. 
ra, da cidade indústrial do Porto • 

. Nestes bairros. da lata -tal como nas aldeias decadentes da.FJ 
províncias pobres do Norte, Minho,Trás-os-Montes e Alto Dou-. 
ro, vivem seis, sete pessoas em cabanas e barracas de 15 me-
tros quadrados no máximo -sem corrente electrica, sem água , 
sem equipamento sanitário. 

Consequênci-a: Depois da Albania e da Jugoslávia, Portugal a-
presenta a mais .elevada mortalidade infantil da Europa~ 59 
em cada 1.000 crian9as morriam em 1967, durante o primeiro a 
no de idade, enquanto que na vizinha Espanha eram qua.Ee :nenos 
. de metade ( +) • 

Na cidade de barracas "Quinta do Mos quero", na periferia de 
Lisboa, onde estão amassadas 11.000 pessoas num espayo pe -
quenissimo, só existe-para a assistência médica- uma barra-
ce de zinco, sem climatizador nem aquecimento. No verão es-
peram aí os doentes? sob temperaturas superiores a 40 graus. 

Para a salvayão espiritual dos habitantes do bairrro da lata 
foi feito melhorg muito perto das instala9ões sanitárias e-
xiste uma igreja, cerca de quatro vezes maior do que a bar-
raca do médico. Os .policias do bairro da miséria: residem 
num sÓlido bungalow pintado de branco vivo. 

QJhdo há quatro meses as autoridades ~dificafam o prédio, 
mandaram demolir Para isso oito barracas. Como compensa9ão 
receberam os moradores dez por cento do valor presumível 
-35 escudos, pouco mais ou menos 5 marcos. 
-------------
(+)Mortalidade infantil na Alemanha Federal: 22,8 por 
1.000 crianyas nascidas vivas, 32,8 na Itália e 33,2 
na Espanha. 
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Aquele que cresce na rriisériay ·tem também hoje poucas possi bi-
lidadesde sair da ~iséria através duma boa educa9ão. Nas uni-
vet-sidades de Lisboa, Coimbra e Porto es-tudam os f:i,1hos .dos a 
bastados • Só dois por cento dos estudantes de Portugal benifi 
ciam de bolsas de estudo. 

O ensino obrigatório só vigora para as crian9as de sete a on~ 
ze anos. A maior parte das crian9as no 'entanto não frequentam 
a escola mais de dois a três anos. 

Dos doze anos em diante devem ganhar dinhei.ro. Apesar da pro-
-~·biyao estatal de empregar cria:rwas apaixo dos doze anos, até 
niesmo nos restaurantes dei centro de Lisboa trabalham crianc;as 
de dez e onze anos até à meia-noite. 

MilhÕes acei tain a 'desgra9a da sua existência como fatalidade 
do destino. Mas centenas de milhares protestãm contra a mi se':... 
ria no estado de Salazar e Caetano, na medidà em que emigram. 

SÓ em 1966 e 1967 ab.and.onaram a sua pátria mais de 200~000 
portugueses, Para procurar trabalho melhor re~unerado em Es-
Panha, na Franya ou na Alemanha Federal. Desde 1955, à volta 
de l rnilháo de portugueses escolhem o caminho para as regiões 
de abastanc;:a da Europc:. 

Numerosas aldeias despovoarp-se, no norte e oeste do pais; em 
vários aldeamentos quase que só vi vem mulheres crianras e ve-
lhos -os homens em idade de produzir, trabalham na Renault em 
París ou na Bay~r ém Leverkusen. 

O exodo ém massa assustou a casta de.proprietários de Portu-
gal ~ os· salários aumentam nb:·país porque a oferta de rnão:-ge-.2_ 
bra diminuiu. Por isso Sala2ar promulgou em 1967 um decreto ~ 
ra interromper a emigra9ão. Portugal é hoje, ao lado da Gr~ciã, 
o único membro da.OTAN que retira aos seus cidadãos a liberd~ 
de de viajar. 
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Apesar das .pesadas arnea9as de puni9ãp, continuam a sair .anu -
almente d~ze:nas de milhares de pessoa!?, por vias _ clandestina~ 
para a Espanha e-_Fran9a. Eles fogem dum pa;Ís q_ue -segundo a 
êonsti tuf..9ão-q_uer "ligar as pessoas, as familias e os grupos 
naturais 'a vida do estado9 e assim unir o real ao legal". 

Semelhantes às . c9rpora9ões medievais, foram cri adas novas co_E 
poras:ões q_ue mantêm juntas t9daFJ -as for9as prod:u.ti vas do· pa;Ís 
numa harmonia exigida pelo Estado. Todos os agrupamentbs no in 
terior destas corpora9oes são controlados pelo estado. 

Não existem mais sindicatos livres . as lutas dos trabalhadom> 
sao consideradas "crimes '~ (Salazar) contra a existência do E~ 
tado. 

O regime faz-se, representar c_omo juiz nos conflitos socJ.aJ.S. 
Ele pretende situar-se acima dos interesses de todos os gru -
pos 

9 
tendo em vista sómente o ip.teresse da colectividade. 

Na realidade, porém, no q_uadro da ordem corporativa, q_uase to 
do O poder Se encontra naS' mãos dos possuidores ·-eles sâo OS 

seus próprios juízes. 

11
Na verdade, o co}ora·Ú vis mo português tornou--se um meio para 
retirar aos trabalhadores o seu direi to natural de coligação", 
admoestou o bispo oposicionista do Porto, em 1958. Por isso 9 
Salazar enviou o prelado para o exílio·, Caetano perm;i. tiu o Sal 

regresso. 

Há anos mantêm os possuidores um mon6polio fora de comum~ um 
cl'a de cerca de 30 famílias domina o país. Múltiplas vezes a-
parentadas 

9 
dominam bancos e f,ábricas de cervej a9 fábricas de 

cimento e refinarias de a~mcar 9 fábr~ç_as t ·êxtei.s, aci?,rias e 

minas de cobre . · 

O clã De-Mello ~ o mais poderoso. Pertencem-lhe grandes par -
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t e s da 11Companhia União Fabril" (CUF) -um dos 200 maiores can 
sórcios industriais da Europá. Ele abrange o banco 'l'otta-Aii 
aris:a, f ábricas de cerveja, cdmpanhi~s d e navega9ão, estalei= 
ros. e hotéis, assim como grandes dominios das indÚstrias pe-
·troliferás , de cobre e da química. 

O clã Champalimaud -ligado ao clã De-Mello por um.casamento-
possui além de percentagens no .:Banco Pinto. e -Sotto" Máyor, as 
duas g randes fábricas d e a9o e de cimento. 

O caminho d e  f erro do Estoril está na posse ·da.f amilia Figu!). 
rede. Enormes plant a~Ões de café e de a9ucar nas colónias a-
fricanas fazem afluir grandes lucros às famílias Vinhas e L-ª 
gos. 

Por mei o de uma politica pessoal hábil, os "bossesn da ecçmo 
mia assenhoream- s .e também d.o poder no apar elho do estado~ hÕ 
mens habéis, ocupando posi96es directivas médias, são lai:l9a:: 
· dos das grandes empresas industriais aos postos de ministros 
e de secr etéirios de estado. 

AÍ, eles· actuam com sucesso  .no interesse da sua firma -e de~ 
pois de· se separar do governo, são p remi~os com um lugar no ! 

cume da empresa. Tal é o caso do anti go ministro da economia 
Teixeira Pinto, que antes da sua entrada no gove~n&, era um 
dos directores do grupo CUF, e que depois de aesempenhar o 
seti cargo, subiu  a presidente d a t?mpresa Champalimaud, apa-
rentada a CUF. 

O mais novo representante do grupo CUF no governo é o secre-
tário de estado no ministério do interior, Rogério Martins~ 
que recebeu o cargo na ultima remodela9ão ministeri~l. 

Mui tos funcionários aprovei taram a oportuhi.dade que lhes ofe 
rece um cargo governamental~ · 
O mimistro da :l.nforma9ao, Gomes de Araújo, concedeu á firma 
àmericana International Standard-Electric a comissão de colo 
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car um cabo telefÓnico de Lisboa ao Porto - _e _ r~cebeu algum:~ 
meses mais tàrde, um posto de director na_ St~~d_ EleCtric. 

O antigo ministro do 11Ultramar 11 ~ Vieira Machado, depois de sa 
ir do governo, foi nomeado Presidente do "Banco Nacional Ul:: 
tramarino". 

O antig_o >ministro d a economia Correia de Oliv_~·l:-::-a ganhou ao 
longo do exercício das suas fun9Ões um posto de presidente no 
Banco Fonsecas & Burnay. 

-~·" corrup<;ão", di z  um advogado de Lisboa, nnão é um f enomeno 
acidental~ mas sim uma base de exi s t ência deste sistema de g_~ 

verno". 

Sómente desde o mês de Agosto ú l t:imr) 9 escreve o jornalistà 
português Raul Rego no seu li v:ro 11Dihio Politico" publicadc 
recentemente, consegui:ràm oito ministros e secretá:rios de es 
tado fazer o sal to lucrativo do governo· para--Õs -negócios ban 
uários E( para a  indÚstria. -. - -

Assim? Canto e C astro ~ ministro da Informa9ão a t é ao mes de 
Mar9o, passou para a direc9ào do Banco Nacional Ultrarnarirw. 
Ao antigo s ecretário de estado da indÚstria, Ama.J:·o da Cost a ~ 

foram confiadas fun9Õe s de dj_recs:ào num consórcio eléctrico 
do Zezere. 

Também o iiiàis recente ex-mi!ü.stro, Franco lJogue~ . l~a; ,_ : .. . ~:"'-~--. 
um lugar. Há poucas semanas abando nou  o seu posto c.e mJ.m e~ 

tro dos negÓcios estrangeiros" para s e apresentar .como candJ 
dato da União Nacional às elelc;;Õ.es pa:ra a Asseinbieia Nacio -:: 
nal. Agora foi e l eito pa:ra o C;nselho de administra9ã o do Ga 
minb.o de Ferro de Benguela q_ue atravessa Angola. Aí se ntam~

7 

-se j á o ex~mi~stro e actual presidente da Câmara Corpora -
tiva, Dr. Luis Supico·Pinto, e airida um almirante, um coro-
nel e  o antigo ministro do exército Luz Cunb.ap 

O lobby da indústria nos ministérios preocupa-se por q_ue os 
lucros não sejam red11zidos por uma concorrência indesej ável. 
Um sistema de licen9as para os  i _nvestimentos protege-os tam-
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· b·ém q.e importunos principiantes num. determinado_ ramo. 

-Para quas.e:· todos os sectore.s industriais vigorEI. desde 1931 o 
, 11pondiciona.Illento industrial" g Quem construir uma fábrica. ~ 
q'\le!Il alargar· as instala9Ões existentes ou sómente quer modi-
fic~-las~ necessita para isso da autori~a9ão do ministro da 
e_conomia. 

Geralmepte ; a licança só é concedida quando nenhum outro eo 
presárió, no mesmo sector apresenta um protesto - ·tal como no 
corporativismo da idade média dispÕe práticamente o "establJ:.. 
shment" dum direi to de veto contra todos os principiantes , 
nos mercados por e l e . dominados •. 

A ar:::.stocraoia do dinheiro aprovei ta-se. plenamente deste po 
derg 29 dos 86 requeri~entos para novas fábricas, aprese~t~~ 
dos en1:r8 Ja:-"c::iro .e Outubro de ,1968, forar(l indeferidos pelo 
director dos assuntos industri8js do ministério da econqmia 

: .  . . . ~ 
à.e L:Lsboa. 

·Y ,...~ _.: !. :· 

As grandes famílias dispõem ainda de meios :~-·:r.. I'c.~' ::·_llados pa 
ra afastar a concorrenciag crédt ~os .bancários só' recebe que~ 
não· L.:;vadir os seus dorní:hi.: .::: :..::: porque os bar..cos pe:rtence~p ·a.s 
grandes famiJ,ias. Em geral, os bancos'só concedem creditas. a 
curto prazo tios pequenci,s . e médios. negociçiri·tes -até .12Ó dias 
.Assi m -üs empresários médios permanecem int~i rar,ne nte sób o 
controle dos grandes. 

"Isto é um ·sisteoia ~politico fechado",, ?firmou o. professo:r de 
ecdnomi a em Li'sboa, Per8ira de Moura •. 11Estagna9ã,o autori tá -
'rÍa" ~ assim dei'ÍÓminou Hans·--J oac.him Kuh~1e n, da ·cid,a(;le ·de Col_2 
rr::_ c:.~ licenciado em comércio, ria· sua disserta9ão ·sobre11o si~ 
tema d.P- governo de Oliveira Salazar", considerando· esse fac,... 
_-;,o como · Ct:j.~Sa d,o insuficientE: crescimento económico~ Durante 
os seus 40 anos de governo, conduziu Salazar uma politica 
eco~1ómica caseirq.,. que impedia o surgimento duma :i. :i . :~~t..:;tria 

corico.rrénci ~1. ' 
.• 1 

Apesar .da estagna9ão económica que se prolonga por dezenas 
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de anos, Portugal fechou sempre os seus or9amentos com altos 
excedentes -em ve z de fomentar a economia através de despe-
sas estatais aumentadas. O ditador temia que um rápido cres-
cimento do operariado industrial pusesse ém perigo a paz dos 
ce~térios que reina no seu país. Quase 4o% dos empregados 
trabalham ainda hoje na agricultura. 

Da mesma maneira, Salazar permanecia desconfiado em rela9ão 
a-e dinheiro· estrangeiro: negou créditos de organizaÇÕes · in-
t ernacionais, proibiu até 1964 investimentos estrangeiros e 
r ecusou mesmo, no fim da guerra, os dinheiros americanos do 
Plano Marshall. 

Salazar: "Por minha parte prefiro progredir lentamente no qui!: 
dro duma vida modesta, em.vez de submeter o pais a uma nova 
·forma de colonialismo. 11 

Colonialismo, preferem os portugueses fazê~lo eles mesmos: o 
último país corporativo da Europa conduz também à ÚltirJ1él. · gue_E. 
ra colonial, a casa pobre do Ocidente torna-se cada vez mais 
pobre devido as suas colónias. . 

As "províncias ultramarinas" do pequeno estado ibérico -Gui-
né-Bissau, Angola e -Mo9ambique, as ilhas atlânticas de ·-São 
Tomé, Príncipe e Ilhas de Cabo Verde, os dominios asiáticos 
de Timor e Macau, são em conjunto mais de 20 vexes maiores 
do que  a Metrópole. 

122.000 soldados portugueses defendem o império colonial-na 
maior parte homens sujeitos ao servi9o militar obrigatório , 
que faltam portanto como mão-deE-obra, ou estudantes que não 
podem terminar os seus estudos. 

Além disso a guerra refor9a a emigra9ão: dezenas de milhares 
de portugueses escapam-se pela·fuga ao servi9o militar de 4 
anos. 

Os portugueses lutam numa guerra de guerrilha, que na Guiné 
já há muito tempo está perdida, que nos terrenos cobertos por 
densa mata em Angola e Mo9ambiqU:e não pode ser ganha. A guer-
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ra desperdi9á anualmente cerca de 1,4 mil milhoes de ma~cos. 
Desde o ·seu come9o em 1961, as despesas com o exército quase 
duplicaram. 

O pequeno cidadão paga a guerra·-'através da furtiva infla -
9ão. Em 1967 aumentaram em Portugal os preyQS dos bens de. 
consumo de 5,5 por cento,ém 1968. de 6,1 por cento e: entre 
Junho· de 1968 e Junho de 1969 atE! mesmo de 8 por cento. 

Os ricos, no entanto, ganham ainda mais nas colÓnias: em 1967 
usufruía a "Companhia de Diamantes de Angola" um luçro de. 716 
milhÕes de marcos, os comerciantes de café embolsavam 208 mi-
lhÕes·. 

Ainda mais elevados lucros prometem as grandes reservas de pe 
trÓleo no norte de A~ola (extracs:ão prevista de 7,5 milhÕes-· 
de toneladas até 1970) ou o gigantesco p~ojecto de Cabora-Bas 
sa em Mo9ambique (produ9ão de energia prevista para 197 4: l P ;S 
mil milhÕes de kilowatts). 

"A guerra colonial não é' conduzida no interesse do 
sim para provei to dum ininúseulo grupo", indigna-se 
to da oposi9ão Megre. 

' pros, mas 
o  candida: 

Mas no término da guerra, na independ.~ncia das colÓnias, pen-
sa Marcelo Caetano táo pouco como o seu predecessor Salazar. 
Ainda há três semanas reafirmava ele: "N6s não podemos fazer 
conçessões11• 

Caã·tano opina que Portugal defende um império· colonial com 
"uma sociedade multi-racial sem discrimina9ão de cor da pele 
de ra9a ou de religião". . 

Mas apesar de todas as palavras, não existem nas colÓnias ne 
gros em posi9Ões de direc9ão, os negros ganham menos que os 
brancos no desempenho das mesmas tarefas, e as possibilida -
des de educa9ão são piores do que em mui tos pai ses ind.epen -· 
dentes de África. 

Untchauffeur negro recebe em Angola 1.000 escudos por mês , 
aproximadamente (140 marcos), mas o seu colega branco rece-
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be o .triplo. Tamb.é"m.os padres são pagos segundo a cor da pe-
le. E--até mesmo.·as prostitutas ganham diferentemente' pelas 
tarefas do amor~ 500 escudos (70 marcos) para brancas, iOq, 
escudo.s (14 marcos) para negras. --' · 

Sob "c~ndi9Ões d~ trabalho mortais" ( "The New York· rfimes") 
produzem trabalhadores nas minas de diamantes de Angola~ri~s · 
planta9Óes de  algodão de Mo9arnbique, por um saláriÓ d~ d9is 
marcos por dia. 

A pá:rticipa9ão das crian9as que frequentam as escolas nas· 
coldnias e calculada entre 15 a 20 por cent o  -nos paíseS '-'·· 
independentes de lú'rica1 como por exemplo em Ghana, ·si tua-----· 
-se essa :ba,:;:a acima dos 60%. 

José Pinheiro da Silva , chefe. Q.o s ervi9o de educas;ão. em An-
golai· afirmà que metade das ,c:r-ian9as de Ahgola vai a escoi.a 
Mas. m'esmo numa " aldeia modelo'' ;no norte de Angola, onde: vi-
v em  c erca de 13.000 pes soas, só 200 crianças apr endem ·a ler 
e  a  escrever. 

l .• , • ~ .. ' 

Na .. Univerdidade d e Loure.n9o :Marqu-e ~, .'capi tq.l de ~lloçambiq_ue , 
os negros s ó constituem 4,5 por c ento da populB:9ã o ... estudan-
til. 

O ex-ministro dos Negócios  estrangeiros Franco .fogUeira. 
--que apare ce  c omo suce ssor ,de GaetÇ!Xlo -ch~ga a ve:r; .:Ô-futi:__ 
ro de Portugal não na Europa, mas em Africa. Na suã ::ref;lidê n 
cia de Lisboa -com fotografias assinadas, de Kiesinger,Schro 
d er -e do Papa Pau],.o-r ecus a Nogueira ao··sPIEGEL uma assoei-: 
a9ão de Portuga l aci 'Mercado Comum, "porque nós seríamos do-
minados por outros estados". · · 

E · Marce.lo Caetano opinag "NÓs· defendemos em África não· qual 
quer ci viliza9ão ~ mas a prÓpria civilizac;ão". -

"Defesa intransigente " -das colónias africanas, er a  a mais i~ 

portante palavra d e  ordem do partido estátal União Nacional 
na campanha  el eitora l da Última s emana. Entre os s eus adver-
sários surgiram· ciois grupos -um mui to mais a  esquerda, que 
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exige o  imediato abandono das colÓnias,  e outro moderado1 so-
cial-democrático,. ~ue propÕe negocia9Ões com representantes 
dos póvos coloniais. · · 
.. . L :I . I • 

Os candidatos mais importantes de ambos os grupos da oposi9ão 
pert encem a delgadas camadas médias burguesasg advogados, pr~ 
fessores e · inte l ectuais. 

O regime reduziu as suas listas de candidatos de mais de uma 
dúzia de nomes; as suas reuniÕes eleitorais deviam ser infor-
m!3P.as à.s autoridades com 48 horas de antecedência e podiam ·· 
ser interdit~as sem justifica9ao. 

Como nos tempos de Salazar, as listas com os nomes e eniere~e 

90s dOS e l eitores inscritos só se encontravam nos escritÓrio; 
do· partido governamental Uni'áo Nacional. SÓ alguns dias antes 
dgs elei?Ü.e s p •. J.eram os oposicionistas fazer fotocÓpias aJ?re~ 
sadas da~· listas. · 

Em Po+tugal devem,. no entanto, todos os "partidos" imprimir 
os seus próprios cartà'es de voto e enviá--los pelo correio pa 
r a as casas dos e.lei tores. Não existem como na Alemanha fi-
chas de voto em que todos os partidos podem ser assinalados. 

Para.não comprometer inutilmente os seus partidá~ios ~ nos lo 
cai·~ - de: voto nao eXistem urnas e.l éi torais -preocupa-se a opÕ 
si9à0 em imitar pelo menos eXt_eriorment e OS cartÕes .de. voto -
do partido estata$-mas ,sem resultado~ . aUnião nacionalman-
da imprimir os seus cartões d~ voto em papel· prÓprio e impren 
sas próprias • 

"Estas elei9oes", diz o advogado Mário Soares1 "são uma masc..ê: 
rada, uma farsa". 

. -~ 

O ·vencedor também desta vez está assegurado: a União Nacio -
nal -como há já quase quatro décadas. Fundada por Salazar em 
1930, nem é um partido de massas, nem um partido unitário;coE 
tráriamente ao que é vulgar nas ditaduras, ninguém é obrigado 
a afiliar-se .  A ideologia do partido esgota-se num nacionali~ 
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hi6 co~uso e numa teimosa -insistência no statu quo da divisão: 
territorial. Ainda permanece uma grande parte dos membros nu-
ma ~.idelidade total ao fundador do partido 1 Salazar. 

Sómente nos Últimos meses, jovens membros do partido se es -
for9aram por fazer dirigir a União Nacional para a via mais 
movimentada de Caetano. " 

E ·claro que ninguém sabe por quanto tempo poderá Caetano man.:.. 
ter-se nesta via: até agora seguiu-se a cada tentativa de re-
laxamento, por mais cautelosa que fosse, um empurrão para a 
direi ta. 

Assím, por exempló, a  c ensura à imprensa· que tinha sido provi. 
s6ria.Iilenté atenuada, agudizou-se tanto nas Últimas semanas 
que 13 dós 14 redactores do semanilrio "Vida Mundial" apresen-
taram a sua demissã9 de protesto. 

Aos ul tras do país -como os ricos latifundiários e os mi li ta: 
rés em torno do chefe do exerci to Deslandes -até as mais pe-
quenas medidas de liberaliza~ão são antipáticas. 

Aos oposicionistas, entretanto, estas medidas não sâO sufici-
entes. Eles não querem modificar o ·sistema, mas sim abol~-lo. 
Sousa Tavares, amigo de Soares, disse numa reunião e l eitoral 
pública: "0 regime e· como um acusado para cuja defesa nada se 
pode alegar que não seja condenável." 

DER SPIEPEL, N~ 44/1969 
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