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A ENTREVISTA
Ìemlugarna
nacasa
Vamnda
daslVusas,
de JoséHermanoSaralva
em Palmela.Uma casa
projectada
por ele próprio,
realizando
o sonho
antigo
de
A mulher,
ser arquìtecto.
Crespo,
sentam-se
adois
lVlaria
e o seuorodutor.
JoséAntónìo
deLurdes,
quesãoo
gatosaindajovens,
passeìam-se
dedistância.
Pelalamnda(eporcimadasmesas)
outrêspassos
porvezes
muitoa máquina
aproximando
Vilhena
Íotografa
constantemente,
dohistoriador.João
último
encanto
pefto:apenas
parafazergrandes
planos.
mesademadeim
umapequena
Eusento-me
dorostodoentrevìstado
diasfaz
90anos.
mesepam
domeutio,queporestes
detamootrabalhado
vindaa Portugal
queexactamente
nasuaprimeira
há4Oanosentrevistei
o meupai(foioà esquerda),
Recordo
pelo
tevealgumimpacto,
do Funchale
Essaentrevista
seriapublicada
no Comércb
apósum longoexíìio.
(várias
êpelacuriosidade
deserofilho
prestrgio
vezes
citado
nesta
entrevista)
Samiva
intelectualdeAntónioJosé
Nestes
40 anos
nãodesiludlr
osleitores.
Espero
anosdepois
entrevìsto
o meutioe padrinho.
aentrevistáìo.40
perdicomcerteza
ealgum
traquejojornalístico
masganhei
conhecimentos
frescura
e espontaneidadet
:rtrêvlsta.le J6é AÍtóílo SáEivaFotograÍas.ctlals de loão Frâíciscovllhêná
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INDACONHECIO
SEUPAlemeuavô
- o 'avô Saraiva:como lhe chamávamos.Euviã-ocomoum rato de bibliot€ca: oassavaos diás metido no escritóÍio,
como se Íossêuma tocã, com um gorro de a9_
trakan entiado na caheça,ali no prédio da Rua
poucopelacasa,o esEduardoCoêlho.Andava
critório é quê era o seu mundo.Lá sêntia-sê
protegido.Quala memóriâmâis marcanteque
tem dessepêííodo dâ inÍância e da rêlaçãocom
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u r â . o r . d q U à , êv r r . ê r J . E r r o ê " c r \ a o o u ê _ l ê
ppn.avr .. êra d uïa srd de bér"..ivrddaP
n ê r a l ,- . r ! \ r Jç Õ ï p _ e dd L 7 ê r . o ' . â .n o \" " - " r .
6u'a.o spn np a!êr.' bêr ap q .tsôram ' o "ac nvas. O mcu pai punha se num outro pÌâìo. Era a
a-lor'diìd rì.on ê.t{\ê . L,-o l. nb;ï trà-.oLá em câsa,ao âÌmoço e ao ianiaÌ lalava se. discu_
r â 4-\ê r.a urâorïi n ê o. pârn.r' do ÌnJbnlô
srnro Jo.- Sarê vã. par ae Jo- Hêr'Ìraío SaÍo'
va, tinhâ rÌÌna tese oÌiginãÌ sobrc os painóis, que
fo pubti,rd "Õ ' r\ | o Os Painéis do lÌfante San_
toj. A di-.us au d '. painêis pra uïo.ru7ada -m
que toda a famÍÌiâ embâÌcava: eü o Infâì'Ìte Santo,
saJ. o... lç..0d.ü-oLar_o. Rêr"'
naoeraolnhnÌ
do-me que o meu pÌimeiro trabalho foi ajuür a t

José
Hermanol

Sararval r:ll

EltlCRIÀiiçÁ,emteíia. comos
(àesq.);
paise o irmãoAntónio
emLisboa
como imãoAntónìo,

OMEUPAIlÃO fm pelopaÉidodeFátima,
coma minhamãqqueera
masGondescendia
emlevá-laa Fátima
muitor€ligiosa,
dobrâr âsfoÌhasdo li\,'ro dospainéis.Eram umas16
folhãs grandes,que a gentedobravacom umas fa
câ. dê o".o ou ma,"|unparê[azÂ-oc cadêrno..E â
primeira recoriìâçãoque eu tenìo de trabâÌho. A
po.rt:r'ala er] .a.a era.ponâ_lo.o. palÌêis.
"lnica
quêrâ miÌì querao meuLmãu.
I,so marcou-ÍrF
ÌÌÌasnão maÌcou osmais novos,porqueos mais novos não tjÌúam idade paÌa discutìr a qüestão.As
veÌdâdeúascâusaspor que â gentese bâteufomm
âs lJausasda crütuÌâ.
Mas com certêzá Íalavam também dê polftica. A
revoluçãodê 28 de Mâio dá-se quando o tio tem
setê ânos.Dois anos depoisSalazáré ministro
das Finânçâs.E,quando ch€ga a cheÍe do Govêrno, o lio já linha ú anos. Não discutiam isto em
casa?Não sê talava dê salazaÌ?
Esse foi um fenómeno indesüitÍvel o SatazaÌ
apaÌec€na polÍtica portuguesacomose o Messias
tivessevindo ao mundo,E uma coisaful€lnnte e
.JbiÌâ Todos
Fnrus:a"mãdo).
O _êupai
"ctavamo.
também.PaÌa o gozâÌem,os colegasdo Ìiceu disserâm-lheuÌr dia: 'Sabes,morÌeu o SalazaÌ.Veio no
jornal'. E ele,queem um miúdo, apâreceuem casa
É prccisover quál eÌâ o ama choraÌ,desesperado.
polÍtico
na nossacásâ.FâÌávamosdectütuÌ4,
biente
c1arc.Mas o meu pai tìnlla sido pÌesidenteda Câ
ma-ra[4Lnicipa]dê Lpria no .pmpodo Sidóno
Pais. Era um sidonistâ,pofianio, e os joÌnais que
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assinavaeram o Novidades,rnnjornal católico,e Á
yoz, do conselheiÌoFemandode Sousa,que nessa
âlrura dindaçê.hamavafpo.á. O -nêupaìcoÍrprava o Diáio de NoÍÍcjaspaÌâ eÌe.Ele lia o ,ituio de
Not'Ícias,e o resto da fâmiliâ 1ia o Novidadese Á
Voz EÌa uÌÌÌ clima de diÌeitâ âcentuado.
Àlém disso,a minha mãe erâ muito religiosa. E
quandoe.'âvál.]osêm Lp;ria dêu 'e um âconeci
mentofundamentaÌpara a cidade,queÍêz âtìaÌêÌâs
tones da cateüal, que foi as Apsriçõesde FátimaTodasâsvisitas damìnìa mãq senhoms,discutiam
acaÌoradamente.E diziâm:
'Sim, sim, sim'. PoÌque ha
via Ìrmâs autoÌidades civis
que eram contra e tentavam
forçaÌ âs criançasa desdizer
o dito. Isso criou um cÌimâ
de confionto.A cidade de
Leìria estava,pois, dividida
em dois pâÌtidos: Fátima e
Não Fátima. E cÌaÌo que lá
em casaerâ se pêÌo paÌ1ido
de FáiiÌÌa- O meu pâi não
era por essepârtido, mas
condescendúcom a minha
mãeem levá lâ a Fáiima. L€vâvanosa todose con
vêr.a\a.om o b|.pode LeiÌÉ.D JoséAl\ p5r^of fêÌâ
dâ SiÌvâ, que falavasobÌ€ a auteniicidâde,o prodÍgio... IssopâÌa mln foi múto útil, porquemelevou
â romarperanleo fa.lo umaalirudFde.omoÌacFn.
.iá, quemuitosaÌoò depoi:11êçal,vãria
dê Lrrïaci
tuação delicada.Aconteceque 50 anos mais tâ.de
fui convidadopeÌorìx Mário SoaÌesa iI à suâtrìrn'
daçãofazer uma conferência.'Sohe quê?',peryuntei. 'O que qub€t', djsseele.Chegolá, â sa-laestava
chpiâ" na n""a e"tâ\â obi,po dpL' ria.o ü Mar:o
Soãì€se eu.E MáIio SoâÌesanÌmcia queeu vou faÌaÌ sobrco Mllaexede FátiÌÌìâl oÌâ, na presençade
Soarese do bispo, não era fáciÌ íaÌaÌ do assunto.
Mas eu evoqueiessespasseioscomo meupai e com
o antigo bispo de LejÌia pelasestÌadasdo pinhaÌ,
com os pfilampos nâs t'ermas doscamiÌúos, e fiz
Ìrma üìteÌ'vençâoque agÌâdou tanto ao aìÌ Soarcs
comoao bispo...
O seu pai êra salâzarista?
Era.
M€smosalazarista?E foi-o toda a vida?
O meupai admirâvaa obm dercconsbuçãodoEs
tado feita peÌo SaÌazarsem gostaÌ do SaÌazaxNão
go.l,a\adele.TirúÌal'av:douí. anocáÌtêc LUnn.i_
dent€e o meupai nãogostâvado alÌìSâÌazaÌMâs admiÌava a obm. SalazaÌentrou na política de uma
fornÌa múto contundente âcâboucom as acumLl
comaoLlo. redu7;u
âcaboucomi.to.acabou
La!de..
osordFnado... O problFraerâmuiloglávê.'omoÁ
agora,e eleentrou comviolênciapaÌa Ì€dtuiÌ a des
pesa.e Ì€duziu.E essarcduçãodâ despesapermitiu
o aìnejadoequilibÌio orçamental.DemaneiÌa queo
meupai tinha por eleaalmÍaçâo.Era um homemde
tìâ pessoa.
conflánça,semgostarpessoaÌmente

Dissehá poucoque quer o tio queí o meu paÍviam
nessãépocaSalazarcomo um Messias.O tio tem
umas fotograÍias deiuvêntud€ onde apaÌêcecom
a Íarda dâ Mocidad€Portuguêsa.TiveÌam algumâ
militância política?
Voudzer'ê uma.otsáqr.enáos€be.e qupie \âi
suÌTreendermuÌto: quandoeu fui büscÂÌâ miÌúa
fâÌda da MocidadePortuguesa.o teu pai foi à l,e'
gião buscaÌ a faÌda de legionáÌ'io.Sóque estevelá
em casapoucosdias. porque eÌe depois entendeu
quÂnaoês a\a cpfloP fordêvovêra lardâ,NáosPi
se o meu pai terá tido âÌguma iÌúluência nisso, a
r€rdade é que ele em tão de djÌ€ita comoeu nessa
aÌtÌüa. Sódepois,na Facüldade,foi litemÌmente ên_
r.otâdopaÌâ a esquerila.O quelhe Íìzeramcolocâva
quaÌquerpessoanuma situaçâode hostüdade e de
desáíroem rclaçâoao regime.Depoisde ter sido de_
mitido de assistenteila Faculdade,por mzõesque
não tinÌÌam que veÌ com a poÌÍtica, concoÌÌ€u pala
Viâna do Castelo,pala professordo liceu, e aí a PIDE convenceuse de que ele era o organizador do
.eflor inleìpcrualdo PaÌr'do{ omuÌ L'Ì4,o qLônão
era veÌdâde,e pÌenderam-no.Foi indecenteEsteve
uns mesespreso.Majs tâfde tevedeexilâÌ seem Parir e ppípr.pu dÊlacloao PCP\4a" numãidaã
Rússiateveum coÌÍlito com o Cunhal e foi de Ìüna
vâÌeniiaer'1Ìaorilinaria,Ficou emMoscovosemum
'Não qüero nâdÂcom vc
centâvono bolsoe dissei
cês,vou-meemboÌa'-E espantosolNão sei comofi_
mudarcádêlPnão
couvivo.A pan iÌ dar.â graj1dP
vatoÌ-chavee
Como
foi poÌítica,foi epistemológica.

cdtfuio de toda a cÌÌturâ ele passoua achar que
pâs'adê umâpoci'
primeÌÌoêrao Frlro. PoÍ14-íìÌo.
càoradicalnêrÌemal.riâl:sÌapa.aumâ Doçicão
Ì?dicaÌnente espiÌituaÌistâ.
Voltêmosatíás, pârd seguir uma ordem cronoló
gica, Exactamentequando €ntra na idad€ adulta,
aos 21 anos (antigãmentêêra-semaior aos 21
anos) t€m lugar a Exposiçãodo Mundo Português,que é a coÍsagrâção dã obra do Ìêgime"Que
memória lêm dêssaéPoca?
IssomaÌ"ca.reaÌmente,uma épocana minìa vida,
A exposiçãoem extraordinadamentebdlhaÌrte e o
meu iÌo João[o phtor JoãoHelmano Baptrstalco'
laboÌ.ouÌÌa ÌÌanúactura dealgunspainéis.o quere_
dobÌava o interessefamüar peÌo aconteciÌÌento
AÌémdisso,poÌ essaaÌtura, começâvaeu â niÌmoÌâr
aquelasenìora Iapontâpâra a mriÌhe4queassisteà
entÌevista seniadaà sua ftentel e isso dá â esses
quâtro anosde vitla umâ aÌrÌa de poesiae de reaÌi
dadeesptuitual envolventeque me situam foÌâ do
mundo.Eu tui com elâ à erTosiçâo e isso é Ìüna
dascoisasqueÌÌao esqueço.
la ÍãlârJhe exactamente disso. O tio ê o mêu pai
com âs
namoraramduas colegasda Faculdade,
quais casâÉm, emboftr os caÍ'amentostenham -

Embaixoì
o PÂ|,JosÉsaRÂlva,
dacasade
escritório
a iEbalharno
lcé HeíÍnano
com
Lisboat
a raidadal,locidadePonuguêsã,

EUFUIbuscara minhafada da
OUANDO
o teu paiÍoi buscar
üocidadePortuguesa
Masó a tetn poucosdias
a delegionário.
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Hermanol
5araryalr?TI
CÁN|A
DELI'RDES

(1940)
Portusuês

tído rumos diferentes. ComoÍoram essestempos
da Faculdadê?C,onverEavam
os dois sobr€ âs namoradasê os namoÍos?
Aí há uma coÌÌecçaoa fazeÌ:É ceÌt quesimuÌtaneâmenteeu nâmorêi â MáÌia deLuÌdes e o teu pai
a MâÌia Isabel,Mas eu namoÌ€i a MaÌia de LuÌdes
cincoânose o teu pai ÌÌamomu a tua ÌÌLãeum mésl
o teu paÍ foi sempledado â gÌândêsaÌrebatamentos, e rccordo úe de que. durante essemêi a tua
ÌÌúe foi com os pais e as irmás paÌa Ìrmas termas
onde costumavamiÌ no Verão lcaÌdas de Eelgueiüsl. O António foi âcompanhá-Ìosà estâção.E
quandochegouâ câsâteve um espâsmode doÌ tão
vioÌento que perdeua rcspiração.Eu deitei-meem
e chamouciÌÌra delea fâzer respjÌaçãobocâ-a'bocâ
-seÌrm médico,o dx AssunçãoTeüeilâ, que 1álhe
deu um mealicaÌìentoquaÌquerqueo seÌ€nou.Mas

a MariadeLudescincoanos
EUNAMOREI

a tuamãeummês!Oteu
e o teupainamorcu
paisemprcÍoi dadoa grandesarrebatamentos

iâ moÌTendo.Ele eÌã deüma violência deseÌÌtimen'
tos... em tudo. AÌiás, ieve várias erupções.todas
elascomessavioÌência.Thnìo ai osescritosquedo'
cumentaÌ'ÌÌessafâsedele.Sãomuito bonitos.sãolin'
díssimos:câÌ1asde âmo4poemas.Ele êm rcaÌmente de um romantismo... De maneìIa que nunca
chegoua haveÌ propÌiâmenteessasituaçãode dojs
casajsde nãmorados.PorqueelescomeçeÌâma nâ
moÌâÌ depoisdosexamese msâÌâm ao reabÌir das
aulas.A Mâ-riâdêLuÍdpsFa iua íÈp da\am."Fmúto. ândavaÌnmuitas vezesjÌmtas,nìassemplenuma
Ì\-laç.io.erimonio\aquenao e'â de convprgÀrcia
mas de anáÌise.
EntÍêtânto fuz a tropa. Em LeiÌia, penso eu...
Àí tenho unÌa história impressionârìte.Eu gostâvâ rÌ u ro dacbotâcallas,quefazFmaspessoas
maij
Belém
um
sapateirc,
o
BarroelegaÍtes.e havia eÌn
so(cúa casajá vinhâ do século)(Dt, os$andes Ìnano BarÌoso),queti
rcchaÈ do século){D( ca-lçavaÌn
nha fâma de íâzer as melhorcs botãs de PortugaÌ.
Fui entâolá e mandeif^zer umasbotas.o preçoem
800escudos.Orâ, eu contavacom o prémio do Tba
tïo do PovopâÌâ as pagaÌ nra Ì]m plémio de um
contode Ìeis - e, paÌa mim, não havia dúvidas:eu
concorria. ganìava o pÌémio e pagavaas botas-Só
ÌÌÌajs taÌde me coúeçou a ocoÌÌer que concorrer e
ganhaÌ não ó exactâmenieo mesmo.Pode'seconcolrer e não ganhar...E comeceia estar numa
gÌande aÍliqão:comohavia de esclaÌeceÌa questão
peraÍte o meu pai?Estavaeu nisto qÌrandorccebo,
no mesmodi4 Ìrm telefoÌÌeÌÌâ do BaÌroso a dizer
Esiâo pmtrtás,veÌitra h$câf e Ìrm oficio aÌna-Ì€lo
oo sM a düer 'Gânìou o priheim pÌÉmio,podevir
busaai. Considereiisto emocionánte.
DeDoisdê sê ÍolmaÍ em Hidória. o tio vai leccionar para o PassosManuel,oÍde o seu pai erâ reitoÍ, EnÍetânto casa,ê dêpoisde câsâdoé que vái
tirar Direito, parâ sudentaÌ a famíia...
Não foi bem assim. Eu fiz um curso de Letras
múto bem classilicâdo,era taÌr€z o melhor âluno
do curso, e aÌguÌìspÌofessoÌes,em paÌticuÌar o alÌ
lu.áriode Albuquerque,sugeriüm queeu 1áflcasse
como âssistente.Qüândochegámosao exalne.de
O pÌofessor
fendi a tesermr bocâdoaexessivamente.
quedjscÌrtiaa teseela o Délio NobÌ€Santos,quecomeçoupor fazer cÌÍticas severase depoischegouao
fim e disse 'Estoucoíiente, teÌminouo seuexame'.
Ao que êu lhe rcspondi: 'O senhor esiá contetrte
mas eu não estou, Feuaí umas cútícaa erÌatlaa e
aintlâ não dìssequ€seengaÌrou-Queo s€rüoÌ estava eDganadoe que â teseé que esú b€E- E eu não
dou o facto por c@clúdo etrqüaíio o senhorìÀo o
Ì€conheaêr...'E eleentãodü: 'Pojstenhomúto 80€.
to €m,*zer essâdeclâÌação',
No dia segruìte, o âÌguenteem o pÌot MáÌio de
AÌbuquerque.Quedissea quemo queria ouviÌ: 'Ontem. o Saraiva estmdeu o Délio. Ìúas ltoje vai ver
que,quandoum pÌofessorqÌrer est€rÌderum alÌrÌro,
üão lLánada mafuãciÌ. Aí. eu faÌei com váÌios coe elesdepo
legâs,fomosà secr€tadada tr'aculalade

sitaram 1áurn papelondesedi
zÌa: 'Sim, o seìhor prclessor
analÂâí a dizer que vai fazer
isso'.E assiÌÌaram.
Quândo começaas pergun
tas,o prol À4áriode AÌbuquerqüe aiiÌa: 'Olhe, diCE-meÌrlnâ
qualé o nome
coisáurccorala-se
que se aláao Câlìâl de Csinto nuÌÌra obm g€G
gráfca do século14n'. Tu não'. 'Pois é peÌra,
pâssemosao se€undo ponto: ÌecoÌtlâ-se do
quecriticoü o crjstianismo
Ìromealeum t€ótrogp
'Já
Ìro sécuÌoIW'. 'Tarnh-€mnão', respondÌ. é o
BegüÌrtloÌronto.Vamosao terceim'. E eu nessa
aÌtut:âreagi: 'O seÌúor andouaí a diz.eÌa todââ
gerÌtequeme iâ estenalere estáa tentaÌ Èzèìo.
Isso não sáopeÌEuntâsque se fagám,sãolìergrrntásde CrandeêspeciâÌidÂde
sobreasquaÈ o
pa]-âl1ã.
PoÌtanto Ìe
seÍhor nÌmca tlisseumâ
voü
requeÌ,eÌ
cuso-mea continuìr o examee
procedimeÌrtodbcipliüaÌ contÌa si com docuna secr€taria',
mentosqÌrejá estiiodepo€itado6
Isto deu Ìrm baÌuÌho dos diabos1ádentro, saímosiodos.e cáforâ aindaseagravouporqueno
corredor ele vinha daÌ-meÌrmâ explicação.vi.
nìa t€ntã deitãr ásuanâ feÌ'\.'ura.mas eu esta
vâ tão eneÌvadoque me mostÌei aeÌessivo.Os
coÌegasmerú amigoslá me segÌrlaÌalÌl e aquìÌo
ficou assim.Mas o exameia em meio o presi'
dentedojúri eÌa o pÌof. MatosRomão,velhoâmigo
do meupai. Ele apercebeuseda gxavidadeda situa'
'Damo8-lhet2 valG
çãoe fúeram me ÌrÌnaploposta:
Ìes e o seDhornão fala mÂisnisso'.E assìmâcâbou
o exâme.Mas eu, queesperava18,tui logomatricu
lar-meem DAeito. F\1iparâ DiÌeito por câusadisso,
dessânota baixa quetive em I-€tras e que impedìâ
quaisquergojectos defrcâÌ ÌÌa Faculdade.
Mas acâbaDir€itojá casâdo.,.
TeÌminei DiÌeito já casado.
E depois de acabar Direito nunca mais pen'
sou Íro curso de Históíiã e seguiu a carrêira
de âdvogado...
Enquântofazia DiÌeito Íiz o estágiode pÌìofessor
dp Hi.rórra.L dêpoi-da\a aula(dê HìslÁriae ia -imuÌtaneamenteàs alrÌas do p meirc e segundo
anos de DiÌeiio. Era professor num sÍtio e aÌu11o
Di-|-Pìio.om
1?,umanotaquPranoulro.. Acdbei
rissimamentelá davâm.
QuemêmóÍia tem das aulas dê História que dávâ
no Liceu FâssosManlel?
de rêntâÌiva
Foi um periodon úLo inrerpsìanÌê.
de contâr umâ HistóÌiâ diíercnte.Mútos alâqueÌes
Ìapazesturam para História poÌ câusadessasariÌas.
CrâLuncuÍsoem queêlêce quêlâ7iama Hislória.
Iam para
elesé que desmbriâmosacontecimentos.
a ToÌre do TomÌ'o,levâvamobjectosno bolso.,.PoÌ
exemplo:estamesaé uma peçade Histtuia. E uÌÌìâ
cópia de uma peça do sécuÌoX\{II, de pâu-santo.
Imagina quântashoras de tabâÌho estãoaqui. Só
Êrapo\civÊlfzêr umappçacl'moe\Lâporquêo |ra

(em
NODIAdocasamento
cima,àesq.);
ío Castelo
de
(àdneita);
Selmonte
con os
doisprimeircsÍilhos,
Josée

beÌhono sefliÌo X\altr nãoeÌa pagocomohoje.Câda
â1ünolevavaum câderno,fazia o seufabaÌho e dè
pois todosos colegascÌassiÍìcavam.AquiÌo erâ um
não haviâ eÌ'Ìos. FoÌam
sisten'Ìade auto-avaÌiação.
anos apai.onados.Áìnda tenlo aí trabalhosdeles.

já casadqcom17,umanota
DIREITO
TERMINEI
Aomesmotempodavaaulasde
raÉssima,
Históriaparasustentara Íamília
E ainda hoje me reúno com elesuma r,€zpor ano.
duÌìos de há 50anos...
Quandoacaba o curso dê DiÍeito começa a êx€Ícêr advocaciâ...É apaixona-s€pelo DiÍeito, poquê
ainda rêceÍtem€nte publicou um livro de Direito"..
E. Apâi\ono me pelo Direito. Há duas maneilas
de encaÌaÌ o Dircito: umaé queo DiÌeito é um eÌan'
de Ìi\,Tode receitas,um receit áÌio ondeo juiz tiÌa
a receitâe aplicâ; outrâ é queé um sistemaÍiÌosófi.
co que gereüma sociedade,um ordenâmentojuli_
rlico globaÌem quea maìor pâÌte doscâsosnãoest.á
previstâ,sendoo juiz que dentÌo dessesistemaglG
bal e coerented€ vaÌores encontÌa a decisãoâde
quada.E11soupoÌ astasegJÌÌdâvia, e todososmeus
tÌabaÌhosvisam isto. OsnossosjuÍzessãocadavez
mais mecánicos.TbmosassistidoaÍ a coisashor(>
rcsas,com que fÌcámosassomÌ'rados.Mas há cada
vêr mâic.a-ospmquÂ.evêqueha urnargnoráLJr.iâ
do sÍstemâ.O DiÌeito é uma formâ de cÌviÌizaçãot

ciâise queduÌou doisanosou
tlês. Teve aÌsum èxito porque
em u]n jornaì útil. TinÌÌa o con
sdtório fÌscaÌ,o consr.rÌtórioju
rídico. .. Mas fechouporqueera
caÌo e não dava.Ainda Ìá ienho
o escdtóÌio, ondevou de longe
Eu lembro-medessâÍase em
que o tio tíabâlhavã muitas hoÌas, fumava muitos cigarros,
bêbia muiÌos caÍés (ali na Tota,
na Ruado OuÌo,que era mesmo em frenlê do escritório)...

NOESCFItÒR|O
de advogado

e foi âssimsempredesdeos romanos.EsteúÌtimo
Ìi\To iem essamesmaintenção.
Depoisdê sê ÍoÌmaÌ instala-selogo nâ Rua do
Ouro como advogado?
Nào-Depois da formaiura há dois ânos de esiágio.Eu 1jzo estágiomaÌ lèito,porquelbi comum
advosadoque ÌLãodava assistêncianenhuma.Depois aÌranjei um escÌitório num 4." andaÌ da Rua
dâ MâdâÌenâ,em que estivetÌês ou quâtro meses

BASIANTE
DINHEIRO
naadìíocacia.
GANHEI

embora
nãoÍosseexploradon
Seviauma
caryetebonita,compmìã-a

À;

semganharum centâvoe ondeflquei dois anos.
Fìzissojuntãmentecomdoiscolegas:
um erâo Jo
sé Lourenço PereiÌa, prematüamente faÌecido, e
o outro o EernandoCorÌeia de AÌaújo, queera um
princìpe,Uma pessoade umâ elegânciâ,de uma
leatdade,de uma amizadenotáveis.O fiÌho dele é
a..ì.lenleem Direito.
Co. âvâqueÍ cr,.e ê,É n nha homenageú âo Fernando Coreia de Araujo,
quefoi reaÌmenteum nobiÌÍssimo caÌácier AÌias,
iinhâ a quem saix Depoisda República,osoficiars
do Eaército que ânies iinham juÌado morrer pelo
Reijumram todosmorrcr pelaRepública.encepto
l-JÌ,qued i55F:'JuÌamentosóhá um , E Iu: ir.'ci3r
vida no Bmsil
Depoiséquevâipara a Ruado Ouro...
VoLparaa Ruado O-lfo.sFmpre.omo ú AÌaú
jo, ÌÌÌâs iambém já coÌn o António PauÌoulo. E fa
r lamo' lá umjornal chaÌïadoGareÂdo com,;r.n p
da ÌÌÌdrisÍria. Era um jornâ-Ìde actuâÌidadescomer

PoÌ câusa disso,desÊeÍitmo ê
d€ssesêxcêssos,teve na altuÌa
. uns problemasdê saúdê.
Eram dias esgotanies.
Eu ia
parâ o escritórÌo às oito e meia
da marúã e estavaÌá aié à horâ
do jãniaÌ Às vezesesqueciame
de jântã Recordome de um
casoem queiive defazer a deíè.
sa de um médico.Um médico
pâÌteiro. A aÌegaçãoestavapronta masfaìtavapâs
sá1aà máquinâ.Quandochegouâ meiânoite.eu
disse:'Ó senhordÌ. GâÌnaÌaPiÌes, eu já Dãoposso
de caÌsaço'.Ele Ì€spondeu-me:Tu teÌüo aqú Ìrm
comprimidopaÌaess€scâsos Dêumê-un'omp_imido. eu iqu,:. Ai ar quaúoou "i .o da ï"nha a
cenarcpetiu se,e vaí outro comprimido.Em sLuna,
lui para casaàs 10da mânhã.Gânheiâ questão.
'O
QrÌândoeleqús fazer contas,eu ilisse: seÌüor alÌ.
é aüdeo,veio Ì€comendâdopor üm âmigo (o pÌof.
Marcello Caetano)e o casofoi djficil. lvÍasfoi o s+
úor queDlfezo pÌ€ço quandoeu tlissequejá não
podiiamafu e o senhorme alisse:'Isto é um pâxtoe
um parto não s€podeint€rromlìeÌ, é htal Portan"
to, não sai dâqui' Ora beÌÍ, é jssomesÌrÌo:levclhe o
preço aleum parto'. Acho óptimo', Ìespondeuele.
Tssa é uma decisàojusa. Estáaqú o cheque,ainda fi:esquinho'.E estendeu-meum chequedatado
rlâ véspera.FÌÌi Ìevantá-loao banco,mas o cheque
não tinÌÌa coberturâ.chamei o médicoe ele dlsse
me: 'Isso agora não é comigo,O senhoÌ disse-me
que era o pr€ço de um parto e isso é o que eu levo
por um l,aÌto, Ás vezespagaÌq oÌrtÌa6vezesnãoI)a'Ó
Eam'.chamei o homem,e ele üsse: s€Ìúor doutor, em Ìrmâ situaçâodolorosaem queele disseque
ou opera%a minìâ mÌilher ou €Ìâúoüia. Eü dj-sse
que nào tinìa cliDheiÌo e ele r$pondeu: 'Não importâ, passeum cheque,'E eu passeium clÌeque,
paraa minìÂ mülheÌ:nãomoÌr€r'. ClaÌo quenãofrz
m8-lnenhum ao homem...
Apesar dessespercâlços,ganhou muito dinheiro
canhei bastântedinheiÌo.Eu não era explomdor mas ganheibastânte.Vìvia muito à vontade.
Sevia uma caÌpete bonita, compravaa. Sevia um

ÌÌÌóvel alepau-sãnio...Agola é compÌetamentedi
ferente. Agora nâo posso,a não ser que seja algo
de excepcionâ-Ì.
EntÌetanto, é mais ou menos poí estâ época que
ertrá na polfticá. ComoprocuÍador à CâmaÌaCorporaliì|a oü como dêPutado?
PdmeiÌ.ocomodeputado.
A coÍrviie de qüem?
A convite do António PariÌoüro.alirectordo Jor_
oelo.rculo êra tJÌ 'ó
nál do FundáoO depLltado
nego.monsenhoÌsantos câÌreto, mas o PâtriaÌca
rtonãoacÌìoubemter Ìrm cónegometidona poÌítica,
tle manejÌa quefoi substituído.O António PaÌrlou_
Ìo, que era iliÌector do JornaÌ do -Fìlndãoe tìnha
'Se
umaenormeiÌúluènciaÌÌa região.pôsa questão:
o deputadofoÌ firláno (que em eu), apoio a ljsta, se
nãofoÌ, Dãoapoio'.PortâÌÌto.inclufuamme ÌÌa lista
qudÌÌoano' Depoisnão
dur'antF
e fri deputado
quis continÌraÌ RenuncieipoÌque,ÌÌa verdâde,aper
cebi-medo tempopeÌdido.A genteesta âÌi. Nun_
ca núeuém me coaÌctoua libedade, erâ completa_
só qupi:\o lÌão
mFnlêÌrl,ÌFdedi?ero quPquicpsìe.
tomada, era
pâÌa
estava
nada,
A
decisão
seÌvia
que
dissessem.
o
os
deputados
aquela,dissessem
gastâr
quatÌo
anosda
pena
um
tipo
Ora,nãovaÌea
para
DepoN
que
nada.
não
seÌ've
vidâ numa coisa
para
a Câ_
me
chamou
é que o chefe do GoveÌno
mara Corporativâ.
Há üm episádio muito curioso quê o tio conta nas
MemóÌiâs,Quandoerâ procuador, Íãz um discurso nã AssêmbleiaNãcional que Sâlaz€raprêcio!
muito mas quê â telêvisãonão Íilmou. Enlão o
president€da FIP pediu_lhêpara r€petir o dis_
cuÌso no PaÍlamentovâzio e lá Íizeíãm uma mon'
iag€m, que dêPoisPassaram.
Foi assim mesmo.Foi o discu$o dos40 arìosdo
-elÊrisão
rpSimô.pm I96b.O homêmquedligra a
tlisseaossel'viços:D&m o djscursodloMelo e Cas"
tÌo [o pesidente da União Nacional à ópoca],o do
SaÌafu'anáo vale a peÌÌa',Mâs SaÌazar gosioutanlo
do meu rliscuÌso que à noite ligou a ielevisãopala
me ouviÌ ouÍra tê7.E ru;odeu.Li8ouênlãooaff â
R?P e per$mtou: 'O que é que sê passa?'E de lá
'O
dissemm-1he: iüscuÌso€m üio notável,tiio notá_
vel, que a gente não teve coÌagemparâ o cortâr.
Portanto temo.lo aqüi inteiro para daÌ Ìto Dia tle
Aío Novo'. Depoisforam-mebÌrscaÌ a casa,tuÌ so
êâcÌ'vFsori
como rPu fúo mârsno!l),o RodriSo,
tliscrtso
nho ÌÌâ saÌâa fazer o
Quandoaceitou o convilê pâÉ a Câmara CorpoÌativa p€nsaìEjá numa carrekâ política?
Nã0,porque eÌa um caÌgo técnico,de prcfessox
Eu Ì€pÌesentavao ensinoliceaÌ e hatâva se de me
ilidas paÌa aperfeiçoaÌo ensino.EÌa puÌaÌÌÌentetéc'
nico. O queaconteceufoi quenessaÌegislatuÌahou_
ve um Plano de Fomento.Os planos de íomento
defÌÌÌiama âcqâodo Éstadopara ospróximos cinco
anos,e tiÌll1acapÍtúos Ìderentes à Economia,àsl'i_
nanças,à ndücação,às Obrâs Públicas, etc Com
gÌande espantomeu, o pÌ€sidenteda CâmaÌa Cor'

porativa,queera o LuÍs SupicoPinto, chamoume e
disseme: 'É precjso fareÌ o rel,atóno alaparüeala
Ealucaçãoeé o senloÌque estáinalicaclo'Euhqúei
muito admiÌado, porque havia âÌi precedentes- e
quêmfa-liasenpIFo relaÌo"iodap"nF da Educação
era o reitor da UniveÌsidadedê Coimbrâ Naquele
orFq:odeLisboaeodêcoiJn
casoa.ehaviaoo;.rei
em
o prcí Palma carlos e o de
bra. o ile Lisboa
prol
Gouveiâ e amr,osse
AnaìÌade
Coimbm em o
que
um doutoramento
tÌnha
Ì€cusaÌam.um disse
jr
que
não seÍ onde-..E
tiÌüa
de
em Pads e o outÌo
que viÌüa
porianto,
Pl-ano,
o
eu aüeditei e le\'€i,
nâo
é
o úeu es'
do Minjsttuio da Educação.Qúâl
'Desde
que
assiml
o Plâno era
panto quanalovejo
que há dez anos âs$]mimos a responsabilidade
destapâsta, Iongo foi o caminho peÌcorÌialo Assim, poÌ despachotal e tal...'. E seguiamse todas
tomadâsem dezãnos:despachos,
as disposiçôes
portaÌias, etc.Um grossovolume.No fim. dizia_se:
'8, para o futuÌo, ura palâ!Ìa diz tudo: contilrú_
'Os
dade'.Eu fui teÌ com o dx Luíç supico e disse:
reitdes náo fizeÌ'ama critica porque isto é hcriticável O Govemo,na parbeÌnais melinalrosa,queê
a Educaçáo,entendeque está tudo beDaE eu, ou
aligpo mesúo ou façooutro Pl.ano. Bom, deix+me
pensaÌ....diss'odr
SJpi.o.coï o pFn(al'auêr:a
ele ilizer Tâ14Ìcom o SalazâÌ'.No dia seguintecha_
'Olhe, penseino seu &ìso e
mou me lá e dúse-me:
estoutle acoÌdo.Por issomesÍÌo é queo senhorloi
escoÌhido:pdqÌre era preciaouÌna pessmquenuú
(€m
mêsfaça o relâtório e apresenteüm Plano'.Perce_ COüÂilTOìlO PAUIOURO
de
naináuguhção
bi que foi o presidentedo Conselhoque me esco_ cima);embaixo,
com
o
FeÌh
do
Livío,
uÍna
lheu. E eu fiz um relatóÌio, um lelatódo muito
(1969
Améíico
Thomaz
Prcsidente
importante, com âÌtemções fundamentais que
toalaa gente apÌeciou muito. tr'oi aprcvadopoÌ.

nasalado Parlamento'
ESIIVESOZINHO
a rcPetiro discursodemadrugada,
poquea hfP nãoo linlagravado

José
Hermanot

SaÍarval r?Ti

unânimidadêna Câ]11áÌa,
foi aprovâdopoÌ Ìrnânimidadeno PaÌÌamento.Depoiso ministro disseque
era uma desconsideraçãoe que não o punha em
prática. Por estarazãofú eu chamadoao Govelno.
Eassimch€gaa ministroda EducaçãoMasaít€s d€
ser ministrc Íora rcitor do LiceuD Joãode Câsho e
ãrìte6âinrlâtinhâ €stadono lCSPlJ.nâJunoueirâ.Foi
umad€cãdamuito marúadaD€loênsino...
Eoi. Gosteimúto de estaÌ no ISCSPü
Mas arraniou um inimigo paÌa a vida,
ArraÌÌei uÌn inìmigo, sem râzão nenhuma. Ne
nhumal O prct Aüiano MoÌ€ira, queem o dircctor,
sabiaque eu era uÍÌ dosprediÌectosdo dÌ SaÌazaÌ,
porqueo dx SaÌazar me deumuitãs paÌalTasdeconPorêx"nplo, râ rn)sâoc^m.lÌorâÌì a
srdêraçâo.
dos40anosdo Ìegime,comodisseatras,eu é quefrz
o djscu$o nâ CâmaÌaCorporâtivâ,E ao saiÌ com o
supico. o saladr oi."- lnp 'PodedizeÌ ao SaÌaiva

a pagara contadeSalazarnaGruz
EUAJUDEI
ElemoneunamiséÍia.Nãoháoutru
Vermelha.
casodeumestadistaassim

de
)ssEDoÜLTlilo
Governo
lúr (1968).
José
Hermano
Ê vá dêstaca s€ à esqseída,

que eu nâ minìa vlilâ írmcâ tive iívejâ de ser Ìrm
gande orador Mas hoje tive', Foi estediscuÌsoque
eu depoisiive de rcpetf de madÌusada.Hou1,€as.
sim váriâs coisâsque reveÌaÌammuita considerâçáo-O prof-AdÌiano MoreiÌa esiavafirÌioso e come.
çou a fazer me umâs pâtifâÌiâzinhâs. Dâquelâs
escoÌâres:'Olhe, você não pode dáÌ esta caderÌa,
teú dedâÌaquelÂ.EupFparavaaqJro, p' a'a la u
esquemae ele diziâ: 'Mâs esta cadêira não é sua'.
'Mas foi você
'EÌr não dËsenaalâ'.
flre me dr$e ...'.
Fez.Tpi.ro quaB-o\er.. Umadaç\e/ê. prâ So.io
Ìogú dasInsiituições.Eu náosousociólogo,mastui
com a minhâ ÌÌÌdlher a Italia, ândámos1ádois me
ses,vim comdÌrasmaÌascaffesarlasdelirros de So
ciologia.eIiz um esquemapáÌa o cuÌso.'Olhe,o pla-

no do cuÌso estáaquÍ. 'Mas o queé iato?'.'EntiÍo, é
a SociotogiadâslÌrstituiÉes...'. 'Você está doido?
Aquêlesgãjo€do CatrrpoSântaÌìafrilâ!'am-nos,isso
é com eles'.Respondi:'Olhe, dême então uma câdleiraqualquer, deadeque nâo seja PÌoce$os. Eu
nãogwto dePmcessos,nãoêteoriável'. Ora,quando vem o ÊuiadasalrÌas,eÌa mesmoPÌocessos.Dei
a cadeìi.amâsfui ter comelee diss+Ìhe:'O quevale
mais, um amigo ou um empregp?'.EÌe não perce'
beu-Rêspondeu:DepeÌrdedo empI€goe do amigo''O ãmigo é você,de tantos ânos,o empr€goé isto,
Portanto, !€nho edr€€iar-lheo ehpr€go pera cons€Ì:vaÌo amigo. Estendilhe a mãoefui meembom.
Nunca mais nosfaÌámos,
Ficou sêm o êmpregoe sem o amigo..,
lRisosl AcabouaÌi o amiso e o empÌ€so.Ele agora
escÌ€veuum lilro queainda náo li.
Já dissequê Salazartinha grandêconsideÍação
por si. Com quê ideiaficou delê depoisdê o co"
nhêceÌ mais de Derto?Foium dos ministÌos do último Govêmodo Salazar...
ComoministÌo poucocontâctotive com ele.A
ideia que tinha dele era rcaÌmente a de um justo.
no sentido religioso do termo. E um homem com
uma inteÌisóncia pÌivjÌesiada. Gmnde escdtoÌ e
a0aro. nao
dê uÌÌ grai_d,huiÌâÌ:c,Ìro naquelês
'casos'.
Muito
há
não houve nadâ disso.
coerente,
rào ê_adê Ììoc"ara.nãoa.rerlii,a\â nâ dêmocra.rã.
Mas âlguémacredita?Contâm-seumastÌetas, con
vence-se
Ìrma maÌta,,,Mâs voltandoao Sâ-lazâx
pensoque o país Ìhe devemuito. E chegouao fim
na mistuia. Eu ajudei a pagar a conta dele do Hos
p ral dá cfJT Vp.m-llì4.Náohaoutroca.odeo.lâdista destegénero.Erâ Ì]m homemcom ruÌ grande
rcsleito pela verdade.
QuandoÍoi ministro revolucionoua Educação,
embora os louÍos lenhãm ido em boa parte paË
Veigâ Simão, quê foi o sêu sucessor.Mas o s€u
mandato nã EducâçãoÍica muito marcâdo pelos
acontêcimentosde Coimbrâ,É um teÍrâmoto que
abala o rcgimê - e o tio âcabapor êstar no centro
dos acontecimêntos.
Nessâaìtum saiuum lirrito deleschamadoA Cri.
sede Coimbrae lá estatudo âr,Tlicado.
Mas foi apanhâdode suÍpr€sá",.
aompìêÌaJnpn
rêdê:urprF.a.PorlrmaAcociaçào
que eu tiìha empossado8 ou 15ilias antes e que,
se me tivesseilito Nós queremG falaÌ na seasão',
eÌa o queeu queria.Mas não,nãomefalâÌam nisso.
EstiveÌam comigo,âÌrnoçaÌãmcomigo,tudo múio
bem,e hzemm aquelâsÌrÌpresade,no meio da sessão,selevantâr o MâÌ1iìs tAlberto MâÌiúsl e dizeÌ:
'SenhoÌ Presidente,peçoa palal'ra'. O PÌesidente
tAÌnérico Thomazlfrcou múto aÌroroçadoe disse:
tse]!, más agpÌa faÌa o s€nhoÌ minisho das ObÌas
Públicás.{ rê:oqupèlè.entend"ramquFaqulo s'.
gdlicava âpÌovâção.Mas de facto sigriflcava 'não'.
E, mâl âcâbâdefaÌaÌ o ministÌo dâsObrashltìÌicas.
o Ê€sidente diz: 'Eúá eÌrceÌradâa sêssão.CYia-se
entãodentÌo ÍIa saÌaÌrm cliÌÌÌa de coÌtaÌ à Íãca.Niì
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guémprotestou,nãohouveum muÌmúrÌo, massentia-seuÌÌla tensãobÌ'utâì.
Mas d€oois os incidenteÊÍoÍam no corÌ€dot Era
diÍícil o PÍesidenlê passaÌ...
A salanâoem muito grande,teiia umacenteÌÌaou
dÌrasdeiugaÌ€ssentados,mashaviamuita gÊnteem
gent€r€io de
pé.a saÌaesiâvâapinÌÌarla etodaes.qa
pois enchêÌo con€do! não dândopassagemao PÌ€_
sidente O PÌesidenteia lelâdo num braço pelomi
nisfo das Obms Públicas e no outro braço pelo
presidenteda Câmala de CorÌnbÌa.Era assimque
iâÌÌÌ rompendocáminho.Mas âi começoua ouvf-se
uma cojsâem coro,queeu não percebi,eÌa rünâpa'palhaço'.Pâ_
Ìâ\,Tadetrês silâbasqueeujuleuei ser
palhâço'.Depois
recia qLrediziâ.ÌÌ ?âlhâço.pa.lhaço,
'Quereúos falar,
€xplicâÌâm-meque trão, que eÌa
qrcremo€&lÂf. Aìndâ hoje não sei a verdade Não
me paÌ€ceuqueaquiÌotivessesidopÌepaÌâdoe,por
ranro,êìÌandi quê não dê\'a .aslÌgar nrncllèm.
AÌús. falândo com elementosda associaçãonessa
mesmatâÌde. diss+lhes:TsboÌ€solvs€esevocês€ta'
plicaÌ€ln que não queriám denalero Prcsidente. '.
.l\4rsê quenãoqueriamosmesmoofeÌrder...','EÍtão
digamissomesmo.Vão a Lisboae tlizeú issoao Sê
DhoÌ Pr€sldeÌrteda Reúbüca'. FicoÌ1âssim.Mas de
poismeteÌâmsetrêspmfessoÌ€snjsto quedisseram:
'Não,nâo.úãov:aoDadÂa LjsboapediÌdesculpa-Vão
a Lisboq,Èâs dize]aqüetêm ales€rouúdlo€,quetêta
alefalat'. Depoismeteúse um outro, o QueiÌó; Ì'Ião
sênhoÌ,vocêsv:io &zer um discÌrÌsopoliticamente
coÌrecto'.E nisto o chefedo GovernoMaÌceÌlo Câe
l-ano . quê ""ia\ a Fm ÀlÌicâ. l-gïFisa

à Lrsboâ e F{i_

gea suspensáo
da dìÌ€cçaoÍIa AssociaçãoAcâdeÌÌÌi_
minìa
opinÌão, porque eú dissecâ- Contra a
-lhs 'Ollle queisto Dãoé ura Ì€acçãoorgênizada'.
Fo:.onrâ d sL.pen$odo. dirigpn.F.da A!.oc'aqJê hou\èdepor)manfe"ta\õec
cáoAcadêmlca
Forammâlilp5râçóe'sêmgÌar idade.Eu fecrPi a
UnileÌìsídade.esiavamosem Maio ou em JüÌúo, e

acabou-se.
Comosexamesé queelesvieÌam a ffiar
unsdi5poç
ilÌ vosdp'uraconmâo..o"dòFsoa Policia
e âgÌeÍLiramoscoÌegasquequeÌiâm fazeÌ exame.E
âi é quea coisaassumiuuma certa grâvidade.
DevodiT"rre umacoi>a:ar o L,oternorão sciL
por meu inteÌmédio. Até há pouco iempo, até há
meseqeu gaÌanti queniÌì€uémtiÌÌha ido paÌã a tro
pa por causadesseseventos.Maq tanto ouvi djzer
que sim, que pedi ao meu liÌho mais velho, o Zé,
paÌa consuÌtaÌ os rìâios do Gorrernoê ver se É
âpaÌecia a-Ìgnmacoisa.n apâÌecede facto um de_
creto a mandaÌ paÌâ â topa os cabeciÌhasdo mo_
tÍm. Sóque o decÌ€tonão tem a miDìâ assiÌÌatuÌa
Tema do chefedo Gol€rno e â do ministÌo alaDde_
sâ,que putìlicam um decfetosobreestudantessem
que isto
a assiÌÌatüa do múisho. Vê â desleaÌdade
com
uma
concordarìa
Ì€pÌ€sentalPorqueeu nÌrncâ

paÍaa trcPa
ODECREÍO
QUEMANDOU
nãotema
deGoimbra
oscabecilhas
Foiumadeslealdade
minhaassinafura,
deMarcelloGaekno
coisadessas,GuerÌâ é guerra, pazé paz,não sepo_
dembaÌaÌhar ascoìsas.Mas,eÌÍim. Em todoo câso,
creio que se deuâo incidenteuma dimensâomuito
maioÌ do qüe ele tinha. E ao rcatìriÌ o ano escolar,
em Outubro, esiava tr.rdocompletamentesercno,
cor acaurajâ fulcionar:emqualqupfagjisção.
Quandoter€ lwâr a ÌemodeÌaçãoministerial. em
Dezembro.já não havia nada, nada. Porianto, Íbi
um prelpx:ro
do dÌ l\4arFllopffa sLo'tlruÌr un mi
nisüo da EducaçãoqueÌLãoproviÌha do eÌÌsiìo su_
pedor Esseera o prcbÌemâdele.E foì huscaro plof.
SiÍúo à Univercidâdede Moç3mbique.S
(conthE no PÉxjho númêre)

