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FOGO SOl3RE A IDADE MEDIA!
palavra de ordem de um histórico
discurso da era moderna.
Estava no auge da sua carreira. Tinha

consci~ncia

disso. Sim,

e~e,

pelo

seu esforço pr~prio, tinha oonseguido sair da.,g-obsouridade de um oargo subal1;erllo 110
Partido ~, como Ministro, feito tremer o -Cçu e a Terra. Era muito falado. E detest~
do, tamb1m. ~e bom era ser detestado! ~im,e naquele dia ;a apareoer na TV e eXPQr,
vigorosamente, a sua pol~tioa. Sentia j~ o gozo de se ver no aparelho, em m~nsageiJl:
gravada, e desferir golpes, sem piedade.

~al

oruzado oontra os Sarracenos

~a

era

moderna. Autên~ioos Sarraoenos, os renegados leninistas. Tão perigosos para a ~
Cristã e a Civiliza~ão Ocidental quanto os seus predeoessores medievais. Ah! mas
eles iriam ver!

.fioou. em

Naquela noite, 28 de Outubro do ano da .raça de 19y6, o Ministro Cardia
casa. De pantufas, em frente à 1ielev-isão. --Com óef braÇõft da sua. -que-rid:a. ~

posa, secret~ria e soldado da mesma Cruzada, em volta do pesooço. E a ver-se em g~~
vação. Um pouco nervoso,oom uma groselha numa das mãos e com os dedos da outra a t
tamborilarem no braço do sof~.

>lê

*

.ft.rF 1- MO~.ENTO P0r.+TICOa Comunioação ao pa~s do sr. Ministro do MEIC.

00,

Com um aspeoto mais oolegial do que seria desej~velr gaguejando um po~
,
:
repetindo pedaços de frases qual estudante mal preparado numa aula de l~nguas :

estrangeiras, oomeçou. A nobre firmeza a procurar despontar por detr~s do est~pid~
nervosismo. E disse,

•

Disse que, nas esoolas, a maioria silenoiosa não sabia o que fazer, a
braços Com dois tellI'ores de sinais contr~rios ; que os matem~ticos da dita maioria
não sabião resolver este problema de jogo cruzado.
Gaguejou que a ho~a do orime & o lusco-fusco e que, por isso, as minori
as hediondas escolhiam horas tardias para aotuarem.
Pôs o p~lico radiante quando afirmou que agora ~ que a gestão das esco
I

las ia ser

.... _

demoor~tica.
I

O Conselho Directivo não era eleito pela Escola, nem podia
ser demitido por ela, a Assembleia Geral de Escola podia reunir mas passava a não "
servir para nada, a ( nova ) Assembleia de Representantes não respondia perapte ni~
gu~m, o Conselho Pedag~gico não servia para nada, e por isso podia ser eleito, e

existia um Conselho DiSCiplinar não se sabia ainda muito bem por quê e para quê.
Cientifioo
Finalmente o Conselho _ não era eleito, estivessem descansados, e era quem

o Conselho Cientifsco não e,ra eléito, estivessem descan...qados, e era quem
~assava a desempenhar as tarefas mais importantes até aqui desempenhadas ,pelos CoU

selhos Direct.ivo[3. ProfUJ"ldamente democr~t.ico e operacional, port.anto.
Classificou a Universidade, de medieval, era em que,

comoktodo~

1.?abem,

apareceu o anarco-populismo.
Muito a proP9sito,falou de Moscovo (era inevit~vel).

~- -

Mais afirmou que

í~udais (e

pO!'

09

trabàlhadores agricolas do AI'ent~ jo eram senhorelS

iS'so, anarco-popúristas). ESque;eu-se, por<fm t dereferír que os ' pobres

'agrl1rio's 'expropríadós ' éstavarri "redu'z ldcis à conÚç~o de servos dá gleba-:
, Faiou da

e~tupíde~ ~De~s No's so Senhor o peraoa :pelo 'paiavr~o, credo! ) '

dos leninista:s 'a p'r opósit:cj
de~ uns h:tstoriado;es
de quinto plano, . que não referiu.
, .
,

Dej\~ndeu que era '''ridículo sé ctarismo~" formar quadros ' técnicos para o
processo da Reforma Agrária.
Coisas dos senhores feudais
•••
,
,
Demdnstrou' por ah mais b€ ~e h~ ' escolas degradadas, antros do 90ío e
do v~cio. Que o Governo est~ disposto a assumir a{ o espírito de verdade i .~ ~_ :~~tuzada.
cristã.
Anunciou alegremen~e que , a ' EUROPACOl'lIELE ~a dar-nos b91::Jas para"r;ossa ori
Sustentou que os socialistas sempre:foram contra a discriltinação no eu
sino e por isso mesmo ele acabou com o ensino unificado.
Lembrou que a alfabetização tem sido um Ifarraial folcl9rico" e que

1

preciso desfolclorizar as situações.
Provou que era preciso formar menos t1cnicos para não desagrad<- ,

-

nQs

-j ":

sos amigos EUA, q'.le estamos quase a ultrapa~sar nessa matéria.

1 necessár ~ -,

Mostrou que o "numerus clausus em medicina v?terin~ria

p0!:,

que os animais na zona da Reforma Agr~ria sãomui:to saudáveis e não precisam para
naçla dos veterin~rios. Al1m disso,_ a nossa . pecuária já está desenvolvida demais,
Ultra passou, na entanto, toda a ar~!cia das afirmações anteriores q'.lando
expôs a sua tese máxima~ a luta ,de ciasses em P?rt~gal ~ muito dura. De um lado, os
que , reunem. Do outro, os <rUe· trabalham. , Lutam com:ltantemente uns contra os ' outros,
't.endo-se · registado nos 1,Íltimós t~mpos . uma elevaq.a de .' suic~dios • . Nã.o esclareceu,

no

entanto, o sr~ ~iinistro, de ,. que lado se ~ncontraya. O publico certamente lhe desej~li1,
mesmo assim, felicidades para a . duralut. .....
él-•
""

.

Gostara. Sim, ,gostara de Si,!. '· E~t1vera. ~ém, como . aliás lho confirml~ .~ as

palavra~ t ~ rnamente segr~dad~s p~la sua ·berii~ada ' espo8a-secret~ria-braço · (", : ::I::: J.-:0' no
no ~hnist~rio. Estava no auge da sua :c a'rr e ira • . Foi~s.e deitar sem se' lembrar que a
todos os auges se suceQrumrrdeclives acentuados. , Dormiu ~ sono bem-aventurado.
~.ªÇKO .
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