
U eAiio:riãt:

sbnta anos ;atrás, asr:ã ldèiâs tambérr,r não, tintrarn,.:

electiicidãde, ném de ncite nem de"dia,' '. 
..............,,, 

'

"L*io ".r iotiiit q". a *"ãi dàste ano v.i,;ãi;
*qp*kiih;; oi ltá"ìi*s:'feitôi á; iltef#;ã;i,
ras,.ccmó á cofticite; Há c;inquenta/sessènta....,.,, 

'

anosiiãiiái as úulheres usãvãm espârtilho,' f,,:;, ,,,.. ,: ' ,,,,.,i 
.

,,iCIs responsávëis pela,segurança Rodov.iária

Eüètém ínstituii a velocidade mái,ima nás,,lo-

calidades de 30 Km/h. Era isso quëllacontècïa

há cinquentalCe:ssenta anos atÍás, quando em
vez'de autornóveis havia,Carroças nâs Íuâs,,

i-;;*ii q.,i;i.'a."iao:ao aurnento a" pr"iã: 
'

do tâbaco, iá há müita gênte que retomou o '

hábitb de fúrnar o tibaiô de eniolar, tat,comó
;;; r;Ëq;* na .i"q"!"t*l;*t*ií **o! utrar,

Devido à carestia dos tiánsportes;já há muitã ,,

gente, em Lisboa, a andar nos transpoites públicos'
(foi o "Telejornal" da RTP qüe o dernonstrou, há dias).

Tal e dúál èoúo antes, há cinquêntálsessenta a,nos '

atrás, quandó âs pessoas iarn para o emPre€o de ca-

cilheiro, de autocarro/eléctríCó oú de combóio.

,,For causa do desernprego e dos cortes que os nos-

sos embriagados governantes estão a fazer,: iâ se vêem

pessoas afazer hortas na periferia de Lisboa, produ-

zindo couves, batatas, feijoes e cebôlas; nos cantinhos
abandonados das urbanizaçõbs; Tal como faziam os

seus páii e avós, há cinquentâ/iéssenta anos âtiás.

: Aliás, retotrnalse, actúalmente, o conceito de 
'

"agricultura biológica" que se fazia há cinquen-
ta/sessenta anos atrás, antes de surgir a piága dos

adubos industriais. Ë andam por aíengenheiros a:

ensinar técnicas de compost:agem que era o que

ib faziár há Cinquenta/sessenta anos, ao aproveitar
iesíduos orgâni;oi, èhâmàva-se-lhe èiirúme

fi:num iôrhâl diáiio,,e ü.i núma peça de'noti- l

ciário dâ tèleVisão que as,cábiás estão a,,se-r , :

qtil#adas p"." p*".;ir ôs incêndiot flotét-
táis, mtndando-as pastar paia ás floiêstas ,'

"ome.aquiloqüe,nãosendoeliminado,consiiiúiú combustível piópíCio, à deflagrà-

çao doi fogos,,Essa técnièá era amplarnente '

utilizada há cÍnquenta/sessenta anos atrás,

b úui, interessânie é qüu tudo isio "' 
,

está a *r.t*"" 
"*::i.to-" 

ao f"turô, ià-
cupêrando aqüilo que havia no passado. 

: , : ,'Co1o]he cha11i Pro."rrot Pro-
greSso? Regreiio? Ou retrocesio? , ,

. :: ;:'l,ri ll,iij,iili11iiìÏ,:ÌFIìFïFÌnïÏil:,::,:i,'f --:'

proees:s 0, pro-gf€,s,so,

regrê,Sso;.:rêtroCe$so

s Câmaras MuniCipãis ë5tão a co:,,:

!ócàr as aldeias às escuras, à noite,
desligando,,as luzèi páiá não gasl

tarêrn,energia. Há c@úéntá/sesr,


