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sebre d i_~ e' me id~
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~iscJs
§ -

Est i va no auge da sua carreira o TiDha con,scienciavdisso. Sim, ele, pelo
seu esforço pr<?prio v tinha conseguido sai~ da obscuridade de um cargo ,subalterno
no Part ~ doe ,cerno Mini stro feito treme r o Céu e a terTa. Era muito falado. E dete~
tado, também~ Que bom era s er detestado! Sim, e naquele dia. ía aparecer na TV e e!,
pôr, vigoros2.mente, a sua polítioa. Sentia j~ o gozo -de se ver no aparelho, e~ me!1,
sagem gravada, e desferir golpes, sem pi edade.

~lalcruzado

era moderna. Autênticos Sarracenos, os renegados leninistas

contra os Sarracenos da
Ol

Tão perigosos para a

Fé Crist'ã e a Civilização Ocidental quanto os seus predece ssores medieva-i s. Ah!

Mas

ele ~

iriam ver!
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1975, -o

- - - -Naqu:e-lêr"'nuit~8 de ocr--e-ttl5ro dõ---a.no da -Gf aça -de

ficou em casa. De pantuffas, em frente à

televisão~

~ear

Com os braços da sua querida es

posa, secret~ria e soldado da mesma Crüzada, em volta do pescoço. E a ver-se em gra
vação. Umpouco ~ervoso, c;m uma groselha numa das mãos e com os dedos da outra a t~m
borilarem no braço do sofá.
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RTF Q.- l-'lOMENTO POLITICO: Comunicação ao país do sr. Ministro da Educação
e .Investigação Cientifica.
Com um aspecto mais colegial do

~Qe

seria

desej ~vel,
;

gaguejando um pouco

,

repetindo pedaços de frases qual estudar"te mal preparado numa aula de línguas estri!f1
est~pido

geiras, começou. A nobre firmeza a procurar despontar por detrás do
sismo. E disse.

nerv,2.

Disse que, nas escolas, a maioria silenciosa não sabia o que fazer., a
braços com dois ter~orG s de sinais contr ~rios; ~~ os matem~ticos da dita maioria
' não sabiam resolver e ste problema de jogo cruzado.
IJaguejou que a hora do crime

~

o lusco-fusco e que, por isso,.as mino-

rias hediondas escolhiam horas tardias para actuara ,
rê.diànte quando afirmou que agora ~ que Q\jg&'Btão das esc,2.
las ~a ser democr~tica. O Conselho Directivo não era eleito pela escola, n0m podia
Fôs

O p~blico

'-

'::'

ser demitido por ela, a Assembleia Geral de Escola podiagreunir mas passava a nao
servir para nada, a (nova) Assembleia de Representantes não respondia p~rante ningu~m,
o Conselho Pedagógico não servia para nada e por isso podia ser eleito, e existia
~t

Conselho Disciplinar não se sallia aind.a. muito bem porquê e para quê o Finalmente

o Conselho Ci entifsco nao era eleito,

stivessem descansados, e era quem

passava a desempenhar a s tarefas mais importantes até aqui desempenhadas pelos

Co~

selhos Directivos. Frof1mdamen1 e democrático e operacional, portanto.
Classificou ' a Universidade, de medieval, era em que, comoktodos sabem,
ªpareceu oJ anarco-populismo.
Muito a proP9si to,l alou de

MLlSCOVO

(era -~nevi t~vel).

.::~

Mais afirmou que ;; t;abalhadores agricolas do Alentejo eram senh; res
feudais (e por isso, anarco-populistas). ESqueceu-se, por~mt de referir que os pobre$
agr~rios expropriados estavam reduzidos à condição de servos da gleba.

F~lou da estupidez tDeus Nosso Senhor o perdoa pelo palavr~o,cred~!)
dos leninistas a proP9sito de uns h:llstoriadores de quinto plano, que não referiu.
Defendeu que era "ridiculo sectarismo" formar quadros técnicos para o
pI'ocesso da Reforma Agrária. Coisas dos senhores feudais •••
Demonstrou por ah mais bê que h~ escolas degradadas, antros do 9cio e
~o v~cio. Que o Governo _est~ disposto a assumi-r aí o espírito de verdadeira .cruzÇ3.de.

cristã.
Anunciou alegremente que a EUROPACOIVJ.ELE

~a

dar-nos bolsas pal'a"nossa or!,

entstção".
Sustent ou
!'lino

8

que os

socialistas sempre foram contra a discriuünação no en

por isso mesmo ele acabou com o ensino unificado.
Lembrou que a alfabetização tem sido um "arraial folc19rico" e que é

preciso desfolclorizar as situações.
Provou que era preciso formar menos t1cnicos para não desagradar aos
sos amigos EUA,

~le

nQ~

estamos quase a ultrapa ssar nessa matéria .

Mostrou que o "numerus clausus em medicina
que os animais na zona da Reforma

Agr~ria

veterin~ria ~

necessário pO!,

são muito saudáveis e não precisam para

nada dos veterin~rios. Al~m disso, a nossa pecuária já está desenvolvida demais.
Ultrapassou, na entanto, toda a argÚcia das afirmações anteriores quando
expôs a sua tese máxima: a luta de classes em Portugal é muito dura. De uni lado, os
que reunem. Do outro, os que trabalham. Lutam const a ntemente uns contra os outros,
tendo-se r egistado nos ~l timos tempos- uma elevada de suic~dios. Não esclareceu, no
entanto, o sr. Ilhnist,ro, de que lado se encontrava. O público certamente lhe desejou,
mesmo assim, felicidades para a dura luta.
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Gost ara. Sim, gostara de si. Estivera bem, como

ali~s

lho confirmavam as

palavras ternamente segredadas pela sua bem-e.mada esposa-secretária-braço direito no
no Ministério. Estava no auge da sua carre ira. Foi-se deitar sem se lembÍ'ar que a
todos os auges se sucedammdéclives acentuados. Dormiu um sono bem-aventurado.
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