Intervenção de Baptista Alves Presidente da Direcção da ACR na sessão de encerramento do
centenário de nascimento de Vasco Gonçalves proferida em 3 de Maio de 2022

Muito boa tarde a todos
É com muito orgulho e sentido de missão cumprida que hoje, aqui
na Casa do Alentejo, estamos a concretizar a última sessão das
comemorações do Centenário do Nascimento do General Vasco
Gonçalves, dando cumprimento ao Programa aprovado na reunião
de Outubro de 2020, programa que- apesar da pandemia que nos
atingiu a todos e do inqualificável silenciamento a que fomos
votados pela comunicação social dominante,…e dominada- foi
surpreendentemente excedido.
E, foi excedido por força da adesão registada e, muito
particularmente, pelas iniciativas locais dos Núcleos ACR que
tiveram lugar um pouco por todo o país.
De lamentar, a indiferença dos poderes instituídos por uma
efeméride evocativa de um dos principais responsáveis pela sua
existência democrática, Primeiro-Ministro de quatro dos seis
Governos Provisórios, no período mais criativo da revolução de Abril,
durante o qual se ergueu o essencial do edifício democrático que a
CRP de 1976 corporiza.
Ressalva para algumas honrosas excepções ao nível do poder local
democrático.
Na nossa Folha Informativa Nº30, de Setembro de 2021,
apresentámos uma descrição mais ou menos exaustiva de tudo o
que já havíamos concretizado em cumprimento do Programa das
comemorações aprovado em Outubro de 2020.
Na nossa FI Nº31 de Abril de 2022, actualizámos a informação,
dando conta das iniciativas realizadas até então, pelo que me vou
dispensar de fazer uma descrição exaustiva das mesmas.
Em síntese, realizámos já:
- A edição da medalha comemorativa da autoria de Acácio Carvalho;
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- A edição de um cartaz comemorativo, trabalho do escultor José
Santa-Bábara sobre fotografia de Alfredo Cunha;
- A edição de uma Folha Informativa, especial, dedicada ao
Centenário, com textos de personalidades ligadas às áreas de
intervenção mais representativas da acção do General, documento
que consideramos indispensável para o estudo da nossa História
Contemporânea;
- A edição também de uma brochura, intitulada “Quem foi Vasco
Gonçalves”, com textos de Manuel Begonha e Miguel Urbano
Rodrigues;
-Realizámos uma exposição fotográfica, com vista ao apoio de
intervenções nas escolas, associações e autarquias e outras
iniciativas locais de comemoração do centenário;
-Participámos na edição do livro do Professor Avelãs Nunes,
intitulado “Vasco Goncalves-essa gente é o que é eu sou um
homem do MFA”;
-Realizámos um Concerto em Gaia, no Cine-Teatro Eduardo Brazão,
em 23 de Abril de 2021, organizado pelo Núcleo ACR do Porto;
-Realizámos um Colóquio “Vasco Gonçalves - a obra e o homem”,
em 24 de Abril de 2021, no Salão Nobre da Câmara de Matosinhos,
organizado pelo Núcleo do Porto com apoio da Câmara Municipal de
Matosinhos;
-Participámos, em 3 de Maio de 2021, na inauguração da placa
toponímica na Rua General Vasco Gonçalves, no Lumiar;
-Na mesma data, realizámos uma sessão-convívio na Sede da nossa
ACR assinalando a data do nascimento do General Vasco Gonçalves
com a inauguração de uma exposição fotográfica por nós realizada e
que foi posteriormente exibida no Porto e em Viana do Castelo, e
mais recentemente, já em 2022, na Baixa da Banheira, em 11 de
Março, em Setúbal, em 2 de Abril, na Quinta do Conde, em 22de
abril e em Alfornelos/Brandoa, em 30 de Abril.
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-Realizámos uma sessão solene evocativa, em Lisboa, na Voz do
Operário, no dia 9 de Maio de 2021;
-Participámos em evento comemorativo da iniciativa da Câmara
Municipal de Loures, no dia 15 de Maio;
-Realizámos, no Teatro Sá de Miranda em Viana do Castelo, em 23
de Junho, numa iniciativa do núcleo ACR de Viana do Castelo, uma
sessão evocativa;
-Por iniciativa do Núcleo ACR do Porto, no dia 12 de Novembro, com
apoio da UPP e posteriormente, em 15 de Dezembro, na Feira da
Boavista, apresentámos o livro "Cem cravos para Vasco
Gonçalves" do Prof Avelãs Nunes;
-Em 18 de Novembro de 2021, em reunião da Comissão de Honra
das comemorações, aqui na Casa do Alentejo, foi decidido avançar
com a ideia de construção de um monumento de homenagem à
figura ímpar do general Vasco Gonçalves, o “Companheiro Vasco”,
da autoria do Arquitecto Álvaro Siza Vieira e, posteriormente, em
nova reunião a 20 de Janeiro de 2022, foi aprovada a Comissão
executiva e nomeada uma delegação da mesma com vista à
concretização da fase seguinte do projecto;
-Por iniciativa do Núcleo ACR de Viana do Castelo, em 27 de
Novembro de 2021, realizámos uma Conferência sobre Vasco
Gonçalves na Biblioteca Municipal, com a participação dos militares
de Abril:
Contra-Almirante Martins Guerreiro, Major- General Pezarat Correia,
Coronel Nuno Pinto Soares, Coronel José Castro Carneiro e Capitãode Mar-e-Guerra Henrique Mendonça;
-Em 20 de Janeiro de 2022, na Casa do Alentejo, realizámos um
Debate sobre o Salário Mínimo, uma das Conquistas da Revolução
com maior impacto na qualidade de vida dos portugueses.
Contámos com a participação de Avelino Gonçalves, Ministro do
Trabalho do I Governo Provisório e de Manuel Freitas, Dirigente
Sindical.
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Tudo isto deve muito à generosidade de muitos: associados, amigos
da ACR, Associações que connosco têm colaborado, artistas,
escritores, músicos, tantos que se nos afigurou impossível hoje aqui
nomearmos todos, como seria de justiça. Mas vamos fazê-lo, com o
máximo de rigor que nos for possível na colectânea que temos já
em preparação, para usufruto pelas gerações vindouras desta
espectacular caminhada que fizemos juntos. Mas disso nos falará
Modesto Navarro na sua intervenção.
A todos, o nosso muito, muito obrigado!
O nosso muito, muito obrigado também:
-À Casa do Alentejo que hoje mais uma vez nos apoia com a
cedência deste magnífico auditório, que viu nascer e crescer a nossa
ACR;
-À Voz do Operário pelo apoio que nos dispensou, hoje e sempre;
-À atriz Carmen Santos que nos emocionou com a leitura de poesia
de Armando Silva Carvalho e Ramos Rosa;
-À pianista Joana Bagulho, que nos brindou com o cheirinho sublime
a Revolução da música de Carlos Paredes;
-Ao realizador Paulo Guerra que nos vai surpreender, no final desta
sessão, com um magnífico filme sobre Vasco Gonçalves na
Revolução, por ele próprio.
Abril vencerá!
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