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FIM DETABPE EM .S.BENÍõI

*

o

ultimo «fim de tarde em S . Bento » também foi
o fim d a prim eira 3essão anual da a,etual tegis-

latura .d a Assembleia Nacional. ·Foi uma «maratonalt
de discursos - nada menos de 25, ma.i s as intervenções (breves mas numerosas) n a discus~ão f inal d.a
proposta de lei para a protecção da Natureza e, ain· ~
da, a a~ocução dJe ence'/"'r amen,t o do presidente.

*

A Gama:ra fechou as portas a té Nov€mbro, d·epOis de umas qua.pro dezenas de reuniões em plenáJrio, dI\lIrante as quais disQUtiu e votou o que constitudooa1JI:nente lJh·e competia, mais algumas prOp06tas de le,L, dois projeotos '· de lei e um aVllso-;prév'io
(o do prof. Milaer Gu erra; sO'b re a reforma uwversiltáJria) . Nos pedodos ant.es da ordem do dia, porém,
muitas d€z.enas de proplemas (aJ,glUillS dos qrua is ve~'dJade'iJramente importantes ) f()lram aboll'dados.

*

O balanço dos trabaU/.;os nM fo i, porém, inteitra-

*

TMIlibétm

mentepo"iltivo , pew m enos do ponto de vista do
p1'esicre.n te da Assembleia. O eng.· 'Amaral Neto , com
efe,i;to, manifestOu «o desg,osto de não , teq- pO'didJo ver
a AssembieiJa cumpritr plenazo,ente o encar go de voUl,ção urg:e'TIiDe de di pl omas qíce o Gov·erno lhe 0011/AWeU,
, com <I comunicação f.ei ta no prmcípi,o d esta uUi1na
fase da sessão legis~tiv!(J de que senti(! <I urgência" na
, vot·ação Ide cerÚllS das suas . propostas.»

allimms del>u,tatlas não tiveram tempó
de ult imaI!' C€ll'tas tà.r.êf:8-s qu.e se proprus'eram . Ms,i m, Q d[['. Sá Ca:rrnelro , anunciou ter . ea,ab.Q'rado um
projecto dt! Lei de Imprensa, em colabo.ração COllIl o
'; deprut&do P inlto Ball semão. E OOlIllaJniilU: «E ra. possíIVe'l
'; ef.~otJUa<r aqlU~, h oje, a W~ a!P):'esenta'ç ão; atenden do
I, no entanto a.o e[]joerramelrutq dós !;ra):)arrhos da Assembl~i'a, . de:cidimos .ambos dif,e,fil!' e~a aiPll'€s en ba.ção pa,ra
o miÍdo da próxima sessão ~e:g iSilwtiIVa.»

*

Outr o deP't~tado, o dr. Pinto 'Lei t e, fez um·a espécie de ex·ame d e consciênci:a e Um!(J promessa, aIo
I ' afitrmar: «Não posso deixar d e comtatar que faa,em
. aimda parte do no~s'o sisvwma . jurídiC1o, aLgumas d vsposições r .eSltritivas da Ubérda:d€ dOS irndJivíduos, que se. rão possívelmente (Jffbti()OIrist~tuci071!ais, que f erem a m i.
I nlva ' sensibWidade ?nora!! ;B . ', qwe ,tooct'ono a;pres,entar
I .na próxima ses,sãlo legis,~tiva, caso o Governo na.d;a
!. tenha prev'bSlto nessle 8entido~ luma prrop,o sta d e aLtera"
,. ç(Í,o a ' essas m esmas disposições. No término dJesta
!' primeira sessão bli'UrVsla,ti va, C1ol/'l>Sciemte de áue Qipooar
f ' da s<ériedade do e.s forço{i;esp,e:n4ido, os resultados foram a1Ünda plI)rcos, e(T/,Cl/llTo o futwno c'om esperança,
PQ1,S Qtle ape's(1//' dos «ciclópbcOs trabwlhos» qu.e 8!e cor1-tinuam a _alinhar á nos<sa frente, Cffew q1~e já t ,oram
dadJas pro'l}as sUfic;Uentes-- '<f.e.: ca;po,Cltd!lu:Le, e que vão
estamdo criadas as ú m(j,içõeIJ pdm uma «acelerada
rerJ-ovaçi1o ». E porque Pf1J1"a ,ess'a (/)celeradJa r enov,açi1o
precisarn.o<s de todos os partu,g ues,es, eu direi como
o srr. Presidente do Oonsli?!lho, qUe não go,st(1//'ia «de
os : ver divi didos entre si oomo ilnimig'os e g.o·s,t a,ria
i q1~e s·e foss,e g eneralizan.do um e8Pir~to d e convivênqUie à relCÍiPI"aca toLeII'anoi4l, daIS ideias desfizess'e
, da

em

, ódios e

maJiqlU,e["~nÇlas .•

*

PetLas decUJal!'ações elHutidas no dia . an tet'io r pello
«1eooelI'», sahe'se qu'e o Govm'[l·o va,i aIPI'es'enltar á
AsselIDb~eia. Na'0ionall, na próx ima sessão legig,1aHIV<l .
«:prolP-Ostas de ~ei da ma iQlr e mais tr~6el!lJde[] te imp wtan ci<a.. o qU'e exi,g bI'lá de · todos nósr·edolbrado asf.ooço e atenção» . E citoru .. COIlIlO as mais' imlPOlI'tanJt.es,
aj> da Revisáo da Oo'llJStitil,I,i:ção ,POIIIÍlt1oa, .da Liberdade
Religiosa, do Regime de IqIliPIflensa, da p :ef.es·a da CoocOII''rênlcia e da NOIVa Po~irtiaa ,In ld us tria<!. c'
I,. .,
-....:;."

*

Ter,e mos, assim, n,o ptr6ximo QJ'!lO pa1·~a.ment ar, a
dis('''Ul'S'são Dado a ~do de uma p1·.orposta de lei dio
Gove1"T/!o e um project o de Lei de dois wepwtaidos sobre
o 'l',egime da Impre1Vsa . E fi;c.a a saber-se qúe a Asa·embLei'a vai tlSar os se1VS powernes : C'ons·t~tu/iJnt,es . Embora
ooC;ta ,t enha si~do am~ciad,o quwnto a,os p,om.t os da
C.ons1titui ção a r·ev'er, é voz geral ,nos PC1JSSOS P erdi dos
qu~ um dess,@S plonto,s poderá wldto b·e rh·s,er lU foq-ma
che : ebe:içã,o do Presidewte da Reprlkbli'câ, -

* ,NoVUlra,te,rp-Odern
:rno da primei:ra s essão a[)JUwl des.ta l<egisil<adiizelr-s.e qu'e a Asse:rnOll<e:a NadonaJ
tem sido a «AssembllJeia NOiva» que se e6iPeu:acva? Nei'>t e
prime.ilr o alI'flaIT1lqrue, uma ': coisa' é evid en'1ie : há outro
deslconlbraeção e olUltl!'a mob UJid.a de de eSIP,k ito. A SiUa
fle[llr1esenta t ividade deve, ]Xl!!' i$o , te!' au.lffiJeIl!tatk:>. Nã
adJl:niÍll'a, pOl!'aIIlto, qu,e o ' m esrnQ tenha suced ido com a
SIU'a aut()lridaqe em r,eila:ção ao .Executj,v:o.

*

O d epwtado po<r Vila R eail, dr. Cu:nha Araujo,
ped,e-nos pa'ra '/'Iedificaq- a 'Í!1etrsão aq·u i dC1Jda por
nós do ápartle oClorrrido n a s(;&SãiO eLe' 28 d e. AfJ,ril,
quando fal{],v'a .Q deputado .dr_ :JOIS''é (];a S~'lva, pois seg'umdlo a,qtwle eLeputooo ,mão ' j 04: v .e rdade que ~he
t-enloa $hdo f eita qU!GJlquer' ipçrgunta» . Or a ' nós t ínhamos ·eSlt7·it o: "E n o finC1Jl ' o I deprt~rod'O j oS,é da Silva
pergunt,o ao s·e,u clon't radiJto,r : .V. Ex. a ,é senlwrvo?»

*

, j

N adia nos custa a clarar o que se passou. A per·
gJU[]Jt:a foi f eita pelo dr. José da. Silva não durante o á(part e, mf\lS . ":n'o fiTIJail», .oomo eSCII'€'V·eanos, isto
é, qu.aoo.o acabou o d ioourso , já no oomprimentos,
O dir. Ounha Alraujo afirma, po<rém, qUie "não foi verdade», qu€'!'oodo cliz'er que , nã q :,o1,lViu tal pergunta.
O dir. Jasé da S'j1llva C'OJ1tfirllilou, .:: p·e[o Seu <I~do , o qu e
foi olU·v:ido. po,r n ós ,na. tJr 'b!lina p~ .1mprenstl. Esclare·
\~e u que.f ilzel'a ta'l p'N'gun ta em: Wl'n gmddso e, pl'O- '
váve'lme.nte, para OIUtJrO depu tad~ i .
:".,.
Lamentamo.., ,pOli" 'fim, qUe e~ti?' caso, ' !iejp. simplE!\':l,
tMlto tenha preocupado o ilus!:ire' deput b4't de Mesão '
F rio.
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