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Das alegrias desportivas às memórias de Abril! 

 
Se houve acontecimento que marcou o País nesta semana, alterando o triste tom 
cinzento e angustiado, da actual cara de muitos portugueses, foi a vitória do Benfica no 
campeonato nacional de futebol. 
Podemos não ser benfiquistas, nem sequer gostarmos de futebol, mas ninguém 
conseguiu ficar indiferente à explosão de alegria que varreu o País e nomeadamente 
Lisboa, provocada pelos adeptos deste clube.  
Há tanto tempo que eu não via tanta gente feliz!... 
Pena é que, ao acordar deste sonho efémero, os bem humorados adeptos e simpatizantes 
deste histórico clube, se vejam confrontados com a outra realidade do seu quotidiano, ou 
seja: um País a ser gerido por um mau e inexperiente “treinador”; uma “equipa” de 
ministros a chutarem cada um para seu lado e uma “claque” que, no estádio principal 
da República, parece apenas interessada em manter os seus lugares cativos na “bancada 
central”! 
Esta euforia a que assistimos, não sendo colectiva, nem acrescentando melhorias à vida 
social de cada um dos portugueses, não deixou no entanto de impressionar todos os que 
a quiseram televisionar relembrando, como se de um filme com legendas trocadas se 
tratasse, episódios carregados de simbolismo e de alegria indisfarçável, vividos há 
quarenta anos atrás. 
Imagens que me conduziram, nas véspera do 40° Aniversário do 25 de Abril e porque os 
“poetas não estão mortos”, a recordar a felicidade estampada nos rostos do nosso povo, 
pela conquista da liberdade roubada, que se tornou num sopro de energia que alimenta 
ainda o sonho de todos aqueles que, e são muitos, gostariam de voltar a ver o povo sorrir 
por outros motivos! 
Hoje, perante a desfaçatez com que a data é celebrada, tantas vezes deliberadamente 
ignorada nos discursos de um poder alheio à miséria de quem sofre e para quem os 
militares de Abril, são um grupo de nostálgicos, sem “representatividade democrática” e 
sem direito a contestar o que se fez da liberdade que ofereceram, o povo, desnorteado e 
desassombrado pelo movimento das bandeiras que frenéticamente lhe acenam, está cada 
vez mais insensível à utilização da liberdade de acreditar! 
Razão porque é tão importante recordar! 
O golpe de Estado dos militares que, a 25 de Abril de 1974, deu origem a uma revolução 
popular, prenha de ambições libertárias, não foi um pormenor insignificante na história 
de Portugal. Ele foi o culminar de uma insatisfação popular generalizada, já antes 
verificada no Séc.XIX e cujo desenrolar manifestou as mesmas deficiências de outrora, 
ou seja, a nossa incapacidade para conter o oportunismo de uns e contornar a 
inexperiência política de outros. 
No meio desta tempestade conjuntural em que nos encontramos e que nos poderá levar a 
um retrocesso histórico assinalável, comemorar o 25 de Abril não pode conduzir, como 
alguns parcos de memória parecem querer, à culpabilização da efeméride, por nos ter 
colocado nesta actual situação. Para os “esquecidos” e revisionistas históricos, convém 
lembrar que também não foram as barras de ouro, que Salazar guardava na “gaveta”, 
que matavam a fome do povo, nem a estúpida presunção de “Império Eterno” lhe 

 
 
 
 



retirou o atraso, quase feudal, em que se encontrava e nem o “pecado” de pensar ajudou 
o País a situar-se no séc. XX! 
Saídos de uma “escuridão política” de quase meio século, povo e militares, que também 
eram povo, situados num turbilhão de ambições que mal conheciam e num frenesim de 
contestação de valores que mal percebiam, pouco mais poderiam fazer para precaver a 
nova República dos males de que enfermavam os seus modelos europeus, com a 
agravante pressão das enormes necessidades da época, face ao imenso fardo do atraso 
económico e social em que nos encontrávamos. 
Por isso, hoje, 40 anos depois e pese embora as difíceis circunstâncias em que vivemos, a 
memória daqueles que viveram no passado e continuam vivos no presente, têm uma 
enorme dívida de gratidão para com os militares de Abril. Eles mais não fizeram do que 
dar a liberdade ao povo, para fazermos dela o que entendessemos! Foi muito bom o que 
fizeram os militares mas,... muito deficiente o resultado da nossa prestação!... 
Quem não passou pelas privações de outrora, quem já se “esqueceu” delas ou 
simplesmente não lhe dá o merecido significado, está longe de merecer a liberdade que 
lhe foi concedida, tal como a actual Presidente da Assembleia da República ilustrou, ao 
recusar o discurso dos militares da Associação 25 de Abril durante as cerimónias 
oficiais, dizendo-lhes, com vulgaridade,...”o problema é deles”! 
Enganou-se, esta “inconseguida” democrata. O problema,... é nosso! 
 
 
Luis Barreira 
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