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MILITARES, ANTIGOS E 
ACTUAIS,

MOBILIZEM-SE CONTRA 
O GOVERNO 

DE 
PASSOS COELHO

 E DO  SEU  
INQUALIFICÁVEL 

MINISTRO 
DA 

DEFESA NACIONAL
ACERBO  ANTI-MILITAR 

QUE MENOSPREZA
 QUAISQUER  MILITARES
ACTIVOS,  PENSIONISTAS 

OU 
EX-COMBATENTES.

DIGAM FORTE:FORA!

La submersion migratoire de l’Europe est 
une déclaration de guerre
Publié par la-dissidence.org le 12 septembre 2015 in Se réinformer, comprendre

Sous nos yeux sidérés s’accomplit, en contrepoint, un phénomène d’une 
singulière gravité. Depuis des semaines, par bateaux entiers, sans y avoir 
été invitées, des cohortes d’étrangers d’Asie, du Moyen-Orient ou d’Afrique 
accostent sur nos rives, s’échouent sur nos îles, investissent nos ports et nos 
gares. Officiellement, ce sont des migrants fuyant les atrocités de leurs pays. 
Médias et politiques fourbissent alors une propagande destinée à les commuer 
en sympathiques réfugiés qu’il serait proprement inhumain de repousser.

Pourtant, nous autres Européens percevons instinctivement que les discours 
larmoyants ne collent tout simplement pas à ce que nous voyons, dans le cadrage 
trafiqué de nos téléviseurs orwelliens. Se voulant tous plus sensationnels les 
uns que les autres sourdent, de ces reportages exhibant des allogènes – 
majoritairement masculins – dans une atmosphère surréaliste de « guerre des 
mondes », une tension incoercible, une hostilité à peine contenue, qu’une voix 
off irénique et moralisatrice s’évertue à travestir, nous dictant ce que l’on doit 
penser.

Or, il est un fait indéniable qu’en nous envahissant de la sorte, l’on nous déclare 
la guerre ! Le discours intimidant atténue ce fait rendu d’autant plus tragique par 
notre cécité volontaire.

Il suffit, alors, d’aller voir ce qui est filmé par les caméras hongroises, polonaises, 
russes, allemandes, pour s’apercevoir que l’envahisseur, fort de sa multitude et 
armé de notre componction douloureuse, lorsqu’il n’est pas atrabilaire ou violent, 
se retranche derrière un sourire faussement reconnaissant. Dans l’attente des 
jours sanglants ?

Par ignorance, la gauche politique et associative, entraînant dans son délire 
universaliste les fractions les plus décérébrées et asservies du peuple, euphémise 
une réalité à laquelle elle n’a jamais préparé les opinions publiques. Oubliant 
que « la guerre s’enracine dans les temps paléolithique » (Jean Guilaine), nos 
sociétés, soi-disant avancées, ont été ramenées dans la nuit des âges farouches 
où l’on tenait le feu pour une manifestation surnaturelle.

Nous sommes en guerre et il est significatif qu’un pays comme le Danemark –  la 

A ler absolutamente 
o Caderno Especial com excellente 

texto do Sr. T.Cor. Brandão Ferreira.
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Mistérios... 
Quando terá Sócrates sabido que ia sair de Évora?

Quando terá Sócrates sabido que ia sair de Évora? E por que via soube? O 
CM noticiou, há três semanas, a paulatina saída do seu espólio da cela. Então, 
nenhuma decisão de passagem a domiciliária estaria sequer formada. Eis um 
mistério maior do que esta prisão de luxo no lugar de um barracão. 

Dois para uma maioria absoluta 
Por Octávio Ribeiro

A política está escravizada pela economia. 

A política está escravizada pela economia. Neste terreno, mais confortável 
para Passos Coelho, António Costa procurou fugir dos salpicos enodoantes do 
nome de Sócrates. Passos sentiu a fraqueza e exagerou na arma. Sócrates, 
Sócrates, Sócrates. Só no intervalo do debate Costa encontrou o antídoto. Num 
golpe genial, colocou-se acima e longe de Sócrates, ao repetir as saudades que 
Passos teria de debater com o preso em casa. 

A segunda parte do debate correu bem para Costa. Para o dia seguinte às 
eleições, importa reter a educação e o espírito democrático dos dois candidatos. 
Costa e Passos, pela vontade do Povo, podem estar condenados e entender-
se. A têmpera democrática, que a ambos distingue, permite manter alguma 
confiança no futuro de Portugal. Quer António Costa, quer Pedro Passos Coelho 
são homens de Estado. Dois políticos bem preparados - Costa com maior 
profundidade académica, Passos dono de um fino instinto político moldado 
em décadas de lideranças várias. Nenhum deles tem como objectivo de vida 
enriquecer por meios ínvios. 

Quer Costa, quer Passos sentem atracção pelo poder e pelo serviço público. 
Muitos dos projectos que agora parecem inconciliáveis - como os que visam 
reformas sobre a Segurança Social – são mais complementares do que agora 
pode ser verbalizado pelos dois líderes. Passos e Costa, ambos pedem uma 
maioria absoluta. Talvez estejam condenados a tê-la. Em comum.

A verdade da mentira vai sair
“Nunca se mente tanto como depois de uma caçada, durante uma guerra, ou 
antes de umas eleições” 

Otto Von Bismark

Na próxima semana, Portugal de lés a lés, estará em eleições. Mais umas. 
Que serão iguais às passadas e repetir-se-ão dentro de 4 anos.

É por assim dizer, o ciclo das mentiras, dos sorrisos e dos apertos de 
mão. Do lado governamental ainda existente, tão depressa o euforismo da 
vitória exalta como, de seguida, os queixos quase tocam o umbigo, pelas 
sondagens menos favoráveis tornadas públicas.

O mesmo acontece com as forças opostas porque Costa, não pode saltar de 
alegria já que o oscilar dos humores da população, o afectam igualmente. 
E nada será mais natural visto as diferenças de opinião e dos programas 
existentes entre as duas principais formações. Digo as duas principais 
porque, num país tão pequeno, que conta já como um dos maiores em número 
de deputados tem, também, uma lista sem fim de partidos políticos, alguns 
dos quais, pergunto-me o que é que fazem nesta barcaça. Servem apenas 
para fazer confusão nos espíritos menos esclarecidos e nada lucrarão. 
A que servem então e a quê? Não gosto da polarização e será portanto 
uma garantia de democracia  haver 3 ou 4 partidos com ideias diferentes e 
que primem pela qualidade dos seus representantes. Porém, espanto-me, 
quando um boletim de voto apresenta como possíveis nada menos de 15 
alternativas, conhecendo a dificuldade de fazer aderir gente de valor a esses 
grupelhos que nascem, quase sempre, por caprichos pessoais. Por isso, na 
maioria das vezes, são compostos apenas do fundador, da mulher deste, do 
filho de ambos….e do gato da vizinha.

Mas Portugal merece melhor. Somente não se pode garantir que os dois 
mais fortes sejam capazes de calçar essas botas. Contrariamente à Grécia 
que, apesar de tudo, se diz vencida mas não submetida nós, não só estamos 
submissos como prolongamos o beija-mão até à subserviência.

Todos os pedidos (exigências) da malfadada troika foram “exaucés”, em 
excesso, fazendo do nosso país uma manta de retalhos com interesses tão 
diversos como as cores do arco-íris. Neste momento o território nacional (?) 
pertence a alemães, ingleses, franceses ou chineses, que açambarcaram a 
maioria das estruturas empresariais, desde a EDP aos Estaleiros Navais de 
Viana, passando por TAP, PT ou REN, trocando o fruto de muitos anos de 
labor e de sacrifícios, por batuta e meia, que apenas ajudou a pagar pouco 
mais de um ano de juros duma dívida que se torna eterna.

Se é certo que não podemos limitar ao governo actual todos os males que 
nos atingem, visto todo este problema ter nascido nos anos de Cavaco 
como primeiro-ministro, — passando por Guterres, Sampaio e Sócrates, 
sem esquecer os anos Soares de má memória, — o certo é que cada 
um deles contribuiu pela má gestão, a aumentar as despesas e tornar a 
solução diabólica e inviável. Curioso se torna salientar de que foram em 
períodos de governação socialista que a austera troika nos entrou pela porta 
adentro. E o que agrava mais a situação e o desânimo na população, é de 
não se saber quando, em que ano, em que século, poderemos libertar-nos 
da tutória. Se lá chegarmos — se alguma vez for possível — Portugal não 
passará duma aldeola, onde os alemães virão procurar mão-de-obra barata 
e sorridente, para ocupar os postos que os nativos não querem. Será — é 
— a nova forma de escravatura na nova ordem mundial. Isto se entretanto, 
os Árabes, não tiverem já conquistado, ocupado, a Europa. A invasão em 
curso, poderá dentro de poucos anos ser maioria em muitos países, menos 
talvez, naqueles como a Hungria, que têm a coragem e determinação de lhes 
fecharem as portas. E esta crise, que se junta à financeira manipulada pela 
banca americana e europeia, terá repercussões bastante penosas para as 
populações europeias, agora tão piedosas, que até se esquecem de terem 
entre portas necessitados em piores condições do que os vindos do mar, 
que forçam e insultam quantos lhes barram o caminho. Será um problema 
a ser gerido pelo próximo governo, mas é assunto sobre o qual nenhum 
dos candidatos se pronunciou. Teremos nós realmente oportunidade de 
receber 4500 “refugiados” a juntar aos milhares de portugueses sem abrigo, 
com fome e sem esperança? A senhora ministra Anabela Rodrigues levará 
alguns para a sua casa?
Mais uma incógnita. A juntar-se à das eleições que nos dará possivelmente 
um governo minoritário. E ainda bem. Que o menos mau vença.

Raul Mesquita
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D. Afonso VI, 22e roi de Portugal.
     4ème dynastie (Bragance)
D. Afonso VI est né le 21 août 1643, 
à Lisbonne. Fils de D. João IV et de 
Luisa de Gusmão. En février 1665, 
sont signés les accords de mariage 
de D. Afonso VI avec Marie-Françoise 
de Savoie, née à Paris en 1646, et 
fille de Charles-Amédée de Savoie, 
duc de Nemours et d’Élisabeth de 
Bourbon-Vendôme. Marie-Françoise 
de Savoie est la petite-fille de César 
de Vendôme, fils légitime du roi Henri 
IV de France. Ce mariage organisé par 
le comte de Castelo Melhor a eu lieu 
en 1666, afin de sceller une alliance 
entre le Portugal et la France contre 
leur ennemi commun, l’Espagne. Ce 
mariage a été célébré en France en 
absence de l’époux D. Afonso VI, âgé 
de 23 ans. Marie-Françoise de Savoie 
est âgée de 20 ans. Cette union est 
invalidée, car le roi portugais souffre 
de maladies physiques et mentales et, 
en 1667, Marie-Françoise de Savoie 
s’échappe du Palais-royal pour se 
réfugier dans le couvent de Nossa 
Senhora d’Esperança à Ponta Delgada 
aux Açores.

En 1657, est la fin officielle de la régence de la reine-mère Luisa de Gusmão, 
qui, cependant, demeure en place devant l’état de santé de son fils et roi                            
D. Afonso VI. En 1657, les forces espagnoles, après la mort du roi portugais        
D. João IV, s’emparent des villes portugaises de d’Olivença et de Mourão, mais 
l’énergie de la régente la reine-mère Luisa de Gusmão, lance sur-le-champ une 
contre-offensive et les forces espagnoles se dispersent. Le Portugal met fin aux 

relations diplomatiques avec la Suède 
qui reconnaissent Philippe IV comme 
roi du Portugal. Le 14 janvier 1659, les 
forces espagnoles sous les ordres de 
Luis de Haro assiègent la ville d’Elvas, 
mais sont vaincues par les troupes 
portugaises. Le 7 de novembre 1659, 
Louis XIV de France assisté du cardinal 
Mazarin et Philippe IV d’Espagne 
assisté de Luis de Haro, signent le traité 
des Pyrénées, où Louis XIV de France 
reconnaît Philippe IV d’Espagne au 
trône de Portugal. L’article 42 de ce 
traité prévoit que les Monts Pyrénées 
qui avaient divisé les Gaules de 
l’Espagne seront aussi dorénavant la 
division des deux mêmes royaumes. 
Par ce traité, la France s’était engagée 
à ne plus aider le Portugal. En effet, 
ce traité pouvait avoir de lourdes 
conséquences pour le Portugal. 

Cependant, la reine-mère Luisa de Gusmão, elle n’abandonne pas, loin de là. 
Certaines chroniques espagnoles relatent même : «une espagnole, consorte, 
reine du Portugal, qui se bat contre son pays de naissance, pour l’indépendance 
du Portugal, royaume de son époux». En 1661, Catarina de Bragança, fille du 
roi D. João IV du Portugal et sœur du roi portugais D. Afonso VI, se marie avec 
Charles II d’Angleterre et lui apporte en dot, Bombay, en Inde (début de l’Empire 
anglais en Inde, qui s’y installe en 1665, après avoir expulsé les Portugais). À la 
cour d’Angleterre, elle impose le «five o’clock tea» pour maintenir autour d’elle 
les dames de la cour, et ainsi se trouver moins seule au palais. Dans ce contrat 
de mariage, existerait une clause favorisant l’installation des Anglais à Madère. 
En 1662, le comte Castelo Melhor est nommé secrétaire du royaume et Luisa de 
Gusmão, la reine-mère, est écartée de la cour à la demande du comte Castelo 
Melhor et d’un groupe de nobles. Cependant, Philippe IV d’Espagne et pour la 
reconquête du Portugal, la guerre entre les deux pays continue. Cette période de 
guerre est principalement marquée par les batailles importantes que les forces 
portugaises ont emportées face aux forces espagnoles : la bataille d’Elvas, en 
1659 (Linhas d’Elvas) ; de Travanca, en 1662 ; d’Ameixial, en 1663 ; de Castelo 
Rodrigo, en 1664 ; de Valence d’Alcantara et Arronches et de Montes Claros, 
en 1665. En septembre 1665, et avec la mort du roi Philippe IV d’Espagne, ex-
Philippe III du Portugal met fin aux hostilités. Le 27 février 1667, Luisa de Gusmão 
la reine-mère décède. Une crise politique s’installe au Portugal qui oblige le 

comte Castelo Melhor à quitter le pouvoir. En mars 
1667, est signé un nouveau traité d’alliance entre 
la France de Louis XIV et le Portugal d’Afonso VI, 
où la France apporte une aide militaire au Portugal 
pour combattre l’ennemi espagnol. Avec le traité 
de Lisbonne, signé le 12 février 1668, entre le 
Portugal et l’Espagne, où cette dernière reconnaît 
l’indépendance du Portugal, après soixante 
ans de tutelle espagnole et de vingt-huit ans de 
guerre, met fin aux prétentions espagnoles dans 
le royaume de Portugal. Rome, et puis le pape 
Clément XI, reconnaît l’indépendance du Portugal, 
reconnaissant la monarchie portugaise et renoue 
des relations officielles avec le Portugal. En 1668, 
le roi portugais D. Afonso VI du Portugal offre un éléphant au roi de France Louis 
XIV. Le 24 mars 1668, Rome annule le mariage du roi D. Afonso VI, et Marie-
Françoise de Savoie se marie le 28 mars avec Pedro de Portugal, le frère du roi 
D. Afonso VI. Ce dernier est exilé à île Terceira, aux Açores. D. Pedro, frère du roi 
D. Afonso VI assure la régence du royaume depuis 1667, suite à une révolution, 
où D. Pedro obtient de son frère la régence, et des cortes réunies à Lisbonne, 
en 1668, proclament D. Pedro, Prince héritier. D. Afonso VI, exilé aux Açores, est 
de retour au Portugal, mais il est enfermé au Palais de Sintra, où il meurt le 12 
septembre 1683. Début du règne de D. Pedro II de Portugal. Le 27 décembre 
1683, meurt Marie-Françoise de Savoie épouse de D. Pedro II, et ex-épouse de 
D. Afonso VI. Le tombeau de D. Afonso VI se trouve au monastère de Jerónimos 
à Lisbonne. 

D. Afonso VI
Marie-Françoise de Savoie
Marie-Françoise de Savoie
uis de Vasconcelos e Sousa, 3ème comte de Castelo Melhor
Drapeau de Afonso IV, déjà utilisé sous D. João IV, D. João II, D. Manuel I, D. 
João III, D. Sebastião I
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ASSUNTO: PETRÓLEO GREGO
Petróleo grego em alta tensão

Por: Ruben Eiras

A Grécia é o país da UE e do Euro com o maior potencial prospectivo de 
exploração de petróleo, com cerca de 22 mil milhões de barris no Mar Jónico e 4 
mil milhões de barris no Mar Egeu. Por comparação, o poço Lula no Brasil (uma 
das maiores descobertas da última década) tem cerca de 8 mil milhões de barris.

Este facto é conhecido pela Troika do FMI, UE e BCE desde 2010. Em vez de 
promover a produção petrolífera para reequilibrar as contas gregas e aumentar 
a autonomia energética europeia, a ordem é privatizar a única via que o Estado 
grego dispõe para pagar aos credores.

Eis a razão pela qual russos e chineses digladiam-se para controlar os portos 
gregos: passam a controlar terminais de distribuição de petróleo e gás para os 
Balcãs e centro da Europa, e conquistam uma inédita presença estratégica no 
mediterrâneo.

Ciente desta ameaça, os EUA não dormem e Hillary Clinton deslocou-se 
recentemente à Grécia para tentar acertar condições de E&P com a Turquia, com 
o envolvimento da empresa Americana Noble Energy. O problema reside em que 
a Grécia não dispõe de uma ZEE e por isso não tem garantido o direito soberano 
sobre os recursos no solo marinho. Por isso, Clinton foi tentar um acordo de 
repartição entre Grécia, Turquia e a Noble Energy. Na semana seguinte, os 
russos foram bater à porta dos gregos com proposta semelhante.

Se considerarmos que Israel será um exportador líquido de gás ainda nesta 
década e que Chipre também tem uma bacia Rica em petróleo, concluem-se 
dois factos:

 O Mediterrâneo será um foco de tensão geopolítica em torno dos recursos 
petrolíferos

A UE sofre de uma cegueira estratégica extrema ou a Alemanha já desistiu DA 
Europa

 A importância estratégica de capacidades de exploração submarina para a 
sustentabilidade dos países.

Petróleo pode ser a arma da vingança grega
(NDR: Texto de Agostinho Pereira de Miranda, no Jornal de Negócios, a 8 de 
Julho de 2012)

 por Agostinho Pereira de Miranda

A caixa que a deusa Pandora recebeu de Zeus, seu pai, não tinha só castigos 
para a humanidade que ousara apoderar-se do fogo divino. Ela encerrava 
também qualidades e outros “activos”. Todos escaparam quando Pandora abriu 
a caixa. Todos, menos a Esperança. Que desde então se diz ser a última a 
morrer.

Para muitos a Grécia parece uma verdadeira caixa de Pandora. Mas há pelo 
menos um sector em que se detectam sinais de esperança – o da pesquisa de 
petróleo e gás natural.

De acordo com a respeitada BP “Statistical Review of World Energy” a Grécia 
importou diariamente, em 2011, uma média de 243 000 barris de petróleo. A 
preços correntes, isso significa mais de 10 mil milhões de euros anuais. Trata-
se de um dos mais significativos itens no conjunto das importações do país, 
contribuindo de maneira significativa para o défice da sua balança comercial. 
Mas esta situação pode mudar num horizonte de apenas uma década. Nos 
últimos meses têm-se avolumado os sinais de que a Grécia tem condições para 
se tornar auto-suficiente em petróleo, podendo até vir a ser um dos maiores 
produtores europeus.

Presentemente o país tem uma produção de apenas 5000 barris por dia, 
resultantes das descobertas, nos últimos 3 anos, dos campos “Prinos Norte e 
Épsilon”, no Golfo de Kavala, situado no sul do Mar Egeu. A operadora grega 
“Energean Oil and Gás” estima que a produção desta jazida de 50 milhões de 
barris poderá atingir cerca de 20 000 barris diários em 2015.

De acordo com um especialista do “Canadian Geologic Survey”, o sul do Mar 
Egeu e o Mar de Creta podem conter jazidas com um total de 2 mil milhões 
de barris de petróleo. David Hynes, especialista da Universidade de Tulane, 
afirmou recentemente em Atenas que a Grécia pode resolver o problema da sua 
dívida pública a partir apenas das receitas resultantes das descobertas mais 
recentes. Segundo Hynes, tais descobertas poderão trazer ao país mais de 300 
mil milhões de dólares nos próximos 25 anos.

Mas o Mar Egeu é apenas parte desta narrativa. A área mais promissora 
situa-se no Mar Jónico, na costa Oeste. Estudos preliminares conduzidos 
pelo governo grego indicam que esta zona poderá conter 22 mil milhões de 
barris de petróleo. Isto é, o equivalente a 10 vezes a presente dívida externa 
grega. Trata-se obviamente de reservas possíveis, que o mesmo é dizer com 
10% de possibilidade de se virem a materializar. Ainda assim, são valores de 
tal modo expressivos que a concretização de apenas uma parte delas alterará 
por completo a situação das finanças gregas. E possivelmente alterará também 
alguns equilíbrios geopolíticos nessa parte do mundo mediterrânico.

O FMI e a União Europeia exigem que a Grécia privatize as suas empresas 
públicas, designadamente as duas companhias petrolíferas controladas pelo 
Estado. Mau grado a hesitação dos governantes gregos, parecem não faltar 
interessados nessas empresas e no potencial energético do país. Especialmente 
depois de a empresa americana Noble Energy ter anunciado uma descoberta 
de gás de “classe mundial” no “offshore” de Chipre. A descoberta na Zona 
Económica Exclusiva de Chipre segue-se aliás a outras feitas nos últimos três 
anos ao largo da costa israelita. Embora pouco divulgados, os campos israelitas 
de “Leviatã” e “Tamar”, situados junto à disputada fronteira marítima com o 
Líbano, constituíram as duas maiores descobertas de gás natural feitas na 
primeira década deste século.

Perante isto, não é de estranhar o interesse recentemente revelado pela 
Administração norte-americana no potencial petrolífero da Grécia. Em Julho de 
2011, a Secretária de Estado Hillary Clinton esteve em Atenas acompanhada do 
seu “czar” para a energia na região Euro-asiática, Richard Morningstar. O teor 
das discussões não foi publicamente divulgado. Mas apenas 3 dias depois de 
a Senhora Clinton ter deixado o país, o governo grego anunciou a criação de 
um novo departamento com a missão de negociar e adjudicar contratos para a 
pesquisa e exploração de petróleo e gás natural no país.

Contrariamente ao entendimento generalizado, a caixa que a deusa Pandora 
recebeu de Zeus, seu pai, não tinha só castigos para a humanidade que ousara 
apoderar-se do fogo divino. Ela encerrava também qualidades e outros “activos”. 
Todos escaparam quando Pandora abriu a caixa. Todos, menos a Esperança. 
Que desde então se diz ser a última a morrer.

NDR: o texto ao lado é recente. De 2015. Que se fez na Grécia entretanto?
Deixaram-se apanhar na rede alemã? Para quando a tal vingança?
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Rosa dos Ventos Rose des Vents

Caramulo, Açor et Lousã - autres Serras à 
découvrir

Photo: Paulo Magalhães

•	 essayer le slide du Caramulinho
•	 faire du rafting ou du canoë dans les ruisseaux de la Serra do Caramulo
•	 contempler les cascades de Fraga da Pena
•	 admirer la végétation de la forêt Mata da Margaraça
•	 descendre les coteaux de la Serra da Lousã à VTT
•	 escalader les Rochers de Góis
•	 vous baigner sur les nombreuses plages fluviales de la région
•	 parcourir à pied les « Chemins du schiste »
•	

L’image la plus commune de la région 
Centro de Portugal, c’est la nature à 
l’état pur, avec des massifs montagneux 
et d’innombrables rivières encaissées 
dans des vallées profondes dessinant 
des paysages d’une grande beauté.

La Serra da Estrela est la montagne la 
plus haute et la plus célèbre, mais la 
région Centre du Portugal en possède 
bien d’autres qui méritent d’être 
connues.
Il s’agit d’endroits à découvrir lentement, 
en respirant de l’air pur et en profitant 
de la nature bien préservée, lors de 
promenades tranquilles ou d’activités 
avec plus d’adrénaline.

Ces chaînes de montagnes vous 
réservent bien d’autres aventures parmi des paysages vierges, d’une beauté 
indescriptible, au son du silence de la nature. Rien de mieux pour l’esprit.

Au nord, la Serra do Caramulo, a son point culminant à Caramulinho, à 1 075 
mètres d’altitude, qui offre de beaux panoramas sur toute la région.

Classée comme paysage protégé, la Serra do Açor est merveilleuse du haut de 
ses 1 349 mètres d’altitude. Le paysage en terrasses, l’eau qui coule dans les « 
levadas » (petits canaux d’irrigation creusés dans la roche) et l’impressionnante 
forêt Mata da Margaraça font de ces montagnes un endroit différent.

À l›ouest, la Serra da Lousã garde de véritables trésors paysagers et monumentaux 
et c’est aussi un endroit d’élection pour les sports d’aventure.

Paisagem Protegida da Serra do Açor
Située près d’Arganil, l’Aire de Paysage Protégé de la Serra do Açor s’insère 
dans une zone naturelle de grande richesse qui fait partie du réseau européen 
de réserves biogénétiques – la Forêt de Margaraça. La végétation luxuriante de 
ces versants schisteux est un des rares exemples de tapis végétal primitif des 
chaînes de montagnes du centre du Portugal, qui a survécu jusqu’à aujourd’hui.
L’air pur qui s’y respire et la fraîcheur provenant de l’eau abondante invitent à 
de grandes promenades (pédestres ou à bicyclette) les chaudes journées d’été. 
Les rivières qui naissent dans la Serra do Açor sont nombreuses et partout on 
peut entendre le son de l’eau couler et se déverser sur de petites lagunes ou 
plages fluviales. L’un des plus beaux endroits est celui de Fraga da Pena, un site 
paradisiaque, où l’eau tombe en cascade d’une hauteur de soixante-dix mètres, 
en formant une piscine naturelle très agréable.

Parmi la faune locale notons l’autour («açor» en portugais), le rapace qui a donné 
son nom à la chaîne de montagnes et qui est le symbole de l’Aire de Paysage 
Protégé, où il vit en communion avec d’autres oiseaux comme la chouette 
mouchetée et l’épervier. On y rencontre également plusieurs mammifères comme 
le sanglier et la genette, et une grande diversité d’invertébrés, parmi lesquels 
près de 240 espèces de papillons.

Ne manquez pas non plus de visiter le village historique de Piódão, très bien 
implanté sur les versants de montagne. Les maisons de ce petit village aux rues 
étroites et abruptes, ont été construites avec le schiste et l’ardoise qui abondent 
dans la Serra do Açor. Ici vous pourrez goûter les produits régionaux, tout 
particulièrement le miel et l’eau de vie, et, acquérir des paniers ou cuillères en 
bois fabriquées par des artisans locaux.

Caramulo
Pour se purifier les poumons dans un air de qualité, pur et frais, et oublier le 
mot «stress», le mieux est sans aucun doute de passer quelques jours dans 
la Montagne de Caramulo. Son air est si bénéfique que la Montagne était 
recherchée pour la prévention et le traitement des maladies pulmonaires.
Située dans la région du Centro de Portugal, avec un accès rapide depuis 
Coimbra, Viseu ou Aveiro cette montagne, qui au printemps se couvre de 
fleurs champêtres colorées, a son point le plus haut, un incroyable mirador, au 
Caramulinho, à 1074 mètres d’altitude.
La petite ville de Caramulo propose un singulier Musée où l’on peut observer 
pas moins de 65 des plus fascinantes automobiles construites autrefois, parmi 
lesquelles des modèles centenaires.

Dans la montagne vous découvrirez 
des chemins romains à parcourir à 
pied, des dolmens et des menhirs 
laissés par nos lointains ancêtres. 
Mais vous pourrez aussi booster votre 
adrénaline en participant à des activités 
organisées, puisqu’il existe ici l’un des 
plus grands «slides» du Portugal et des 
cours d’eau parfaits pour le rafting ou 
le canoë. D’autre part, vous pourrez en 
savoir un peu plus sur notre immense 

Lousã
Située au centre du Portugal, Lousã est une ville qui présente de nombreux 
intérêts, elle est bien connue par les pratiquants de sports d’aventure, dont la 
scène privilégiée est la montagne de Lousã, véritable ex-libris de la région.

À l›extrême sud ouest de la Cordillère Centrale, la Montagne de Lousã s’étend 
sur 4.200 ha, son point le plus élevé étant le Alto do Trevim, à 1202 mètres. 
C’est une zone principalement schisteuse, où subsistent les vestiges de la forêt 
toujours verte des climats tempérés, tels que le houx et le laurier. Des forêts 
feuillues se substituèrent aux précédentes, bien qu’il reste encore des chênaies 
et des châtaigneraies, en des taches éparses sur les vallées et les versants, qui 
entourent les villages. Les chênes liège et les chênes verts se trouvent sur les 
terres du Sud. Dans les zones plus élevées, en raison de la pauvreté des sols, il 
y a de la bruyère, de l’ajonc, du genêt et du joncier.

Parmi les lieux les plus intéressants s’illustrent le Cantão das Hortas, avec des 
chênes bouleau, des chênes d’Amérique et des châtaigniers, des cèdres et des 
pins Sylvestres ; la Mata do Sobral, avec des conditions microclimatiques et une 
végétation d’influence méditerranéenne ; le Vale da Ribeira de São João, qui 
s’étend le long du «Caminho da Levada», où les chemins sont entourés de murs 
de schiste et les terres couvertes de châtaigneraies, qui confèrent au paysage 
une coloration particulière.

Pour mieux connaître cette région montagneuse il existe de nombreux parcours 
à effectuer à pied ou avec des véhicules tout terrain.
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NOVA POLÍTICA CIENTÍFICA EM PORTUGAL
por Brasilino Godinho

Decerto que o Professor Doutor Moisés de Lemos Martins dispensaria o 
meu aplauso apontado ao seu artigo POLÍTICA CIENTÍFICA: POR ONDE 
RECOMEÇAR? — publicado no Facebook e que acabo de ler.

Porém, não me dispenso de manifestar o agrado que senti ao proceder à sua 
leitura.

E relevo a passagem que transcrevo: 

“Precisamos de respeitar a língua portuguesa como língua de cultura e 
pensamento, e em consequência, reconhecê-la como língua de conhecimento. 
Fazendo-o, precisamos de atribuir valor estratégico à construção da comunidade 
de investigação lusófona.  

Por outro lado, da mesma forma que o crescimento económico e tecnológico 
não pode dispensar a dimensão cultural, também a ideia de desenvolvimento 
não pode dispensar as CSH. Na era da globalização da economia, pela potência 
da tecnologia, as CSH revêem-se na ideia do desenvolvimento harmonioso, da 
solidariedade humana e da coesão social. Porque se entendem como parte inteira 
no convívio das ciências e como parte inteira no desenvolvimento colectivo.”

Apraz-me destacar a antecedente transcrição. É que há muito tempo venho 
escrevendo em prol da valorização da língua portuguesa e pugnando para que 
lhe seja conferido o estatuto de língua de conhecimento.

A que, necessariamente, há que associar a dimensão cultural e a ideia de 
desenvolvimento – dados mui objectivos que não podem ser dissociados das 
CSH, como, proficientemente, o Prof. Moisés de Lemos Martins sublinha no 
artigo em causa.

Um texto que surge oportunamente num tempo e durante a vigência de uma 
desastrada política (da coligação PSD-CDS//PP) a qual subverte valores que 
enobrecem a vida e dignificam uma sociedade civilizada. 

Por outro ângulo de apreciação, importa valorizar o factor económico inserido 
no contexto linguístico da grande comunidade de gentes e países lusófonos; 
pois que incluindo a CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e 
núcleos de falantes espalhados pelo mundo, se contam345 milhões de pessoas 
que falam a língua portuguesa.

Concluo, dirigindo-me ao Professor Doutor Moisés de Lemos Martins:

Bem-haja!

E formulo um voto: que a valorização da língua portuguesa seja prosseguida 
vigorosamente e com activo repúdio do incrível (sublinho: inexplicável) Novo 
Acordo Ortográfico.

P.S. Assinale-se como circunstância anómala e preocupante o que há 
dois anos foi noticiado pela imprensa: na Faculdade de Economia, da 
Universidade de Lisboa, as reuniões do Conselho Científico (e talvez as 
do Conselho Directivo), eram realizadas com exclusivo recurso à língua 
inglesa, em detrimento do português. Uma aberração! Um escândalo! Um 
procedimento de lesa-pátria! Que, na altura, suscitou veemente repúdio 
da minha parte e de alguns professores universitários, nomeadamente do 
conhecido Professor DoutorJorge Miranda.

Aliás, este caso prenuncia o que, de absurdo e de dramático, virá a médio 
prazo na sequência do maior empenho que, agora, é posto no ensino do 
inglês (e, também, do chinês) logo no ensino básico. 

A língua portuguesa já está sendo escandalosamente menosprezada a 
partir dos primeiros anos de escolaridade. As crianças terão de saber bem 
o inglês. Não importa que mal saibam o português. 

Os grandes mentores deste aviltamento da língua pátria dão, na 
actualidade, elucidativas mostras dos resultados da política do Ensino que 
implementaram e da assimilação que fizeram da língua nativa. Reparem nas 
falas dos nossos altos personagens políticos: Cavaco, Sampaio, Coelhos, 
Relvas, etc., etc..

É de ficarmos estupefactos, indignados e com os olhos em bico – sem ainda 
sermos cidadãos chineses…

Plataforma offshore Troll A

A mais alta estrutura alguma vez movida 
pelo homem

Com uma altura de 472 metros e um peso de 683 mil toneladas, a plataforma 
offshore Troll A é a mais alta estrutura alguma vez movida pelo homem. 
A sua construção e transporte por mais de 200 quilómetros nas revoltas águas 
do Mar do Norte são considerados um dos mais importantes e complexos feitos 
da história da engenharia. Os quatro pilares cilíndricos ocos em betão armado 
da “Troll A” têm paredes com cerca de 1 metro de espessura e um deles possui 
um elevador no seu interior que liga o topo da plataforma e o fundo oceânico. 
A execução da estrutura, efectuada por um agrupamento de construtores 
noruegueses, teve um custo de próximo de 575 milhões de euros.
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Desjardins vs Desjardins
Il y a deux visions de l’avenir de Desjardins : l’une veut en faire une puissance 
financière coopérative, alors que l’autre semble faire du modèle coopératif une 
fin en soi.

par Pierre Duhamel / l’actualité 

Photo : Jean-Philippe Bourgoin/Wikimedia Commons CC 3.0

Il y a deux Desjardins.

Le premier est une institution sérieuse et en pleine expansion, qui doit faire des 
excédents (parce qu’elle n’aime pas le mot profits), même si cela exige de couper 
des guichets ou des succursales non rentables — ou même, comme on l’a appris 
mercredi, de couper les ristournes versées annuellement aux membres.

Ce Desjardins-là doit aussi se conformer aux exigences internationales 
demandant une meilleure capitalisation des institutions prêteuses pour les rendre 
plus solides.

Contrairement aux banques, qui émettent des actions pour renflouer leur 
bilan, le Mouvement a choisi il y a quelques années d’utiliser ses excédents 
pour consolider sa base de capital plutôt que de les redistribuer sous forme de 
ristournes à ses membres.

En 2007, les caisses avaient versé 592 millions de dollars en ristournes aux 
membres, soit 54 % des excédents enregistrés cette année-là. L’an dernier, elles 
en ont versé à peu près trois fois moins, soit 217 millions de dollars, ce qui 
correspondait à 14 % des excédents nets.

Cette pratique a bien servi le Mouvement Desjardins, considéré par Bloomberg 
comme la cinquième institution financière la plus solide au monde cette année, 
en avant de toutes les banques canadiennes et américaines. Une résolution 
demandant de mettre fin à la pratique des ristournes sera débattue le 19 
septembre, à l’occasion du congrès d’orientation du mouvement.

Mais il y a un deuxième Desjardins, qui répète inlassablement que la coopérative 
n’est justement pas une banque et qui voudrait que l’institution se comporte 
différemment.

Cette tendance, s’il faut l’appeler ainsi, est incarnée par Claude Béland, l’ancien 
président du Mouvement. Il est à Desjardins ce que sont les «belles-mères» au 
Parti québécois, c’est-à-dire une sorte de conscience morale ou de parangon de 
vertu.

Claude Béland croit que les ristournes font partie de l’ADN des caisses populaires 
et qu’elles permettent de faire naître un sentiment d’appartenance dans leur 
collectivité. Sans les ristournes, dit-il, Desjardins ressemble à une banque.

Ce n’est pas la première fois que Béland critique la direction du Mouvement. Au 
printemps dernier, il avait même dit que celui-ci avait «perdu son âme» en axant 

ses énergies sur les objectifs financiers. Il critiquait particulièrement la décision 
de réduire le nombre de points de service et de guichets automatiques.

Le Mouvement Desjardins est une institution solide, mais sa rentabilité est déjà 
plus faible que celle des banques, et ses coûts d’exploitation sont nettement 
plus élevés. Du coup, ses dirigeants se trouvent devant une situation difficile. 
S’ils ne gèrent pas prudemment en cherchant à diminuer les coûts d’exploitation, 
ils n’auront peut-être pas d’autre choix que d’augmenter davantage les frais de 
transaction ou le coût des prêts.

Desjardins aura peut-être encore son âme, mais ce sera aux dépens de sa 
position concurrentielle et de sa rentabilité.

C’est que Desjardins n’est pas seul au monde, et les banques lui mènent la vie 
dure, surtout en milieu urbain. Dans mon voisinage, par exemple, la succursale 
de la Banque TD est ouverte tous les jours, et 15 heures de plus par semaine 
que la caisse populaire.

Par ailleurs, la solidité financière de Desjardins lui permet d’étendre son offre 
de services à d’autres institutions financières coopératives hors Québec et de 
renforcer ses compagnies d’assurance, actives dans tout le pays.

Il y a donc deux visions de l’avenir de Desjardins. L’une veut en faire une 
puissance financière coopérative, l’autre semble faire du modèle coopératif une 
fin en soi.

«Le Québec est terre d’Allah»: 
Repentigny a alerté la SQ et la GRC
La police de Repentigny a averti la Sûreté du Québec (SQ) et la Gendarmerie... 

(Photothèque Le Soleil)

La Presse Canadienne

Montréal
La police de Repentigny a averti la Sûreté du Québec (SQ) et la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC) relativement à des autocollants au contenu controversé 
qui ont été apposés sur des dizaines de voitures de la ville.

Ainsi, on peut y lire: «Le Québec est terre d’Allah; convertis-toi, sinon...» - ce qui 
semble être une menace.

Cet autocollant présente le logo des Frères musulmans et une photographie d’un 
homme armé qui tient un drapeau noir pouvant faire penser au groupe armé État 
islamique.

Vendredi et samedi, au moins une personne s’est mise à poser ces autocollants 
dans le pare-brise de voitures sur la rue Valmont d’abord, puis sur des rues 
situées près des Galeries Rive Nord, le lendemain.

Le porte-parole de la police, Bruno Marier, a confirmé avoir reçu des plaintes. 
Une enquête locale est en cours.

La Sûreté du Québec et la GRC ont été avisés. Dans les deux cas, les porte-
paroles respectifs confirment avoir été informés, mais ils refusent de dire si une 
enquête a été déclenchée.
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4 de Outubro - Eleições legislativas em Portugal
Um povo educado elegerá dirigentes honestos e competentes. 
Estes, escolherão os melhores assessores.
Com um povo inculto acontecerá exactamente o inverso.

Teremos nós sempre os governantes que merecemos?

VOTEMOS por Portugal
4 de Outubro de 2015
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Mariage

Quelles sont les conditions de nullité du 
mariage religieux ?
Retour sur cette procédure complexe, mais source d’apaisement pour beaucoup 
de chrétiens. 

Aiguillage Gare Boston wikimedia D.R

Dans l’avion qui le ramenait des JMJ de Rio, le pape François a affirmé qu’il fallait 
«réviser la question juridique de la nullité de mariage». C’est ce qu’il a commencé 
le 8 septembre 2015 en publiant deux textes qui simplifient la procédure.

Le quotidien La Croix résume ainsi la réforme : «Gratuité du procès, possibilité 
d’une seule instance, d’un juge unique et d’une procédure accélérée avec 
l’évêque forment l’essentiel de la réforme. Le pape s’est appuyé sur les travaux 
d’une commission qu’il avait constituée à cet effet. La nullité pour manque de foi 
n’est pas prise en compte.» 

Pour l’Eglise catholique le divorce religieux n’existe pas. Le sacrement du mariage 
est indissoluble. Les baptisés marié religieusement puis divorcés civilement ne 
peuvent donc se remarier religieusement, tant que leur conjoint est en vie, car leur 
premier mariage, aux yeux de l’Eglise, reste valide. Mais dans certains cas très 
précis, l’Eglise catholique peut juger que le mariage est invalide, essentiellement 
en raison d’un vice de consentement et prononcer une déclaration en nullité de 
mariage.

Dans l’Église catholique latine, c’est le consentement, c’est-à-dire l’acte de 
la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent 
mutuellement par une alliance irrévocable, qui fait le mariage.

Pour que le mariage religieux soit un vrai mariage selon le droit canonique il 
doit répondre à trois exigences. Tout d’abord le consentement donné par les 
époux et reçu par l’Église doit être libre. Il ne faut donc pas qu’il y ait de vice du 
consentement. Puis il ne doit pas être entaché d’interdictions, d’empêchements 
tels que les liens de parenté. Enfin il doit être exprimé selon des formes requises 
par le droit canonique c’est à dire en présence d’un prêtre ou d’un diacre et de 
deux témoins.

Si l’une de ces trois exigences n’est pas remplie, alors l’Église peut non pas 
dissoudre le mariage mais considérer qu’il n’a jamais existé, qu’il est donc 
nul, et prononcer une déclaration en nullité de mariage par la voix du tribunal 
ecclésiastique, appelé aussi officialité. Dans ce cas, on parle de nullité de 
mariage et non pas d’annulation de mariage.

En pratique, les motifs, appelés chefs de nullité, qui reviennent le plus souvent 
sont le manque de discernement, le défaut de liberté interne et l’incapacité à 
assumer les obligations conjugales pour des causes de nature psychique. 

Canon1095

Sont incapables de contracter mariage les personnes :

•	 Qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison ;
•	 Qui souffrent d’un grave défaut de discernement concernant les droits et 

les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement...

•	 Qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obli-
gations essentielles du mariage.

Seuls des critères objectifs fondés sur le moment du consentement sont pris 
en compte. La déclaration de nullité de mariage prend en considération une 
carence grave qui marque le consentement au jour du mariage, et non un échec 
seulement après le mariage.

C’est la raison pour laquelle la longueur de la vie commune, ainsi que le nombre 
des enfants, ne sont pas des obstacles à une telle démarche. De plus, dans une 
sentence de nullité, personne ne laisse entendre qu’il n’y a jamais eu entre les 
époux .Ce qui a été vécu ne peut s’effacer, il reste à tout jamais ancré dans sa 
vie.

La reconnaissance de nullité de mariage permet ainsi à une personne divorcée 
civilement de se marier religieusement et non de se « remarier » puisque le premier 
mariage déclaré nul est considéré comme n’ayant jamais existé. Notons que les 
enfants nés de cette union sont légitimes aux yeux de l’Église. Ils bénéficient de 
la présomption de validité de mariage de leurs parents au moment où ils ont été 
conçus. Mais la question des enfants est une question réelle, difficile et grave.

À qui doit-on s’adresser ?

Pour tout renseignement, il suffit de s’adresser à l’évêché. Chaque évêque 
délègue dans son diocèse un vicaire de son pouvoir judiciaire appelé l’official, 
qui est toujours un prêtre. C’est lui qui, au nom de l’évêque, rend la justice 
et accueille la demande. Mais il est toujours préférable que l’époux qui fait la 
demande prenne conseil auprès d’un avocat ecclésiastique (un laïc, un prêtre ou 
un religieux). Il suffit de demander la liste des avocats au secrétariat du tribunal 
ecclésiastique de son diocèse appelé officialité.

Quel est le conjoint qui a qualité pour demander une 
reconnaissance de nullité de mariage ?

Nul ne peut faire une telle demande à la place de l’intéressé. En droit canonique, 
la validité d’un mariage peut être attaquée par l’un ou l’autre conjoint, même non-
catholique ou par les deux d’un commun accord.

Faut-il que le divorce civil soit prononcé pour commencer une 
telle démarche ?

L’immense majorité de ceux qui s’adressent à l’officialité est déjà divorcée 
civilement. Lorsque le divorce est en cours et entraîne trop d’affrontement, il est 
nettement plus prudent d’attendre le jugement de divorce. Mais on peut tout de 
même commencer la procédure avant la fin de la procédure civile.

Quel est le coût de la procédure?

La participation à ces frais varie en France d’une officialité à l’autre. Ici, on 
demande 1 200 euros pour les deux instances réunies. Là, il est réclamé 600 
euros en première instance et 250 en appel. Tel autre tribunal diocésain ne 
réclame presque rien. Gratuités ou semi-gratuités sont largement accordées ; et 
les paiements échelonnés sont toujours acceptés. Précisons qu’en aucun cas, le 
résultat d’une cause ne dépend des sommes versées.

Liste des motifs invoqués appelés chefs de nullité :

•	 Les exclusions formelles d’un des éléments essentiels du mariage (fidé-
lité, indissolubilité, accueil des enfants) ;

•	 La simulation du mariage, c’est-à-dire sans avoir du tout l’intention de 
réaliser l’engagement qu’il représente ;

•	 L’absence de liberté provoquée par des pressions graves (physiques 
comme morales) ;

•	 Une tromperie, concernant des questions importantes, afin d’extorquer 
le consentement du futur conjoint (par exemple on a caché un élément 
important de sa personnalité) ;

•	 Une incapacité de donner un consentement reposant sur un choix lucide 
et libre (par exemple une grave immaturité) ;

•	 Une pathologie affectant le psychisme et qui empêche de mettre en place 
ou d’assumer une vie conjugale (par exemple un complexe d’œdipe pré-
gnant, ou une maladie psychique) ;

•	 Une incapacité foncière d’assumer les obligations essentielles du ma-
riage (par exemple un problème d’identité sexuelle).
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Terroristas “vão aproveitar a onda”
Por Pedro Rainho

Serviços de informação não têm forma de controlar quem chega ao continente. 
Terroristas “vão aproveitar a onda” para entrar, diz especialista.

A Europa prepara-se para acolher centenas de milhares de refugiados. 
Vários países – e as suas autarquias, municípios, organizações e organismos 
públicos e privados – manifestaram, nos últimos dias, disponibilidade para 
dar o seu contributo e minorar a catástrofe humana que se foi avolumando 
na costa europeia, com a chegada de migrantes em sucessivas vagas. Esses 
braços europeus abertos são, ao mesmo tempo, uma carta- -branca. Ao 
acolher os refugiados, a Europa escancara também as portas à ameaça do 
terrorismo.

No início desta semana, a estação de televisão búlgara NOVA TV deu conta 
da detenção de cinco supostos refugiados que tentavam cruzar a fronteira 
entre a Bulgária e a Macedónia. Para escapar a um controlo fronteiriço mais 
apertado, os homens, entre os 20 e os 24 anos, optaram por fazer a travessia 
na zona de Gyueshevo e, para isso, contaram com o apoio de um cúmplice 
que os foi buscar de carro a território macedónio.

Foram detidos por oficiais búlgaros e, nos telemóveis, traziam consigo 
propaganda do Estado Islâmico – entre o material havia rezas jihadistas 
e vídeos de decapitações realizados pelos membros do grupo extremista. 
A sensibilidade do caso obrigou a Agência Estatal Búlgara de Segurança 
Nacional a entrar em acção e a assumir a investigação.

Até ao momento, não passa de um caso isolado. Mas “é preciso que haja a 
máxima atenção a estas infiltrações”, alerta José Manuel Anes. O especialista 
em terrorismo considera prioritário que se prossiga com a acção de apoio 
humanitário aos refugiados que continuam a chegar a território europeu, mas 
não esconde que as células terroristas a operar em África “vão aproveitar 
esta onda para entrar na Europa”.

Esse é um perigo real. Para já, os Serviços de Informação da República 
(SIRP) são contidos nas considerações. Fonte oficial das secretas diz ao i 
que “é prematuro falar sobre a situação num momento em que a operação 
tem um cariz humanitário”. “Nesta fase, não nos devemos pronunciar” 
sobre as eventuais consequências da entrada de cidadãos estrangeiros em 
Portugal, sobretudo nas condições em que os refugiados (sírios, na maioria) 
deverão chegar.

A situação está a ser gerida com as habituais pinças políticas, mas a verdade 
é que a forma como o processo está a ser politicamente conduzido ao nível 
da União Europeia suscita fortes preocupações a quem acompanha as 
questões de segurança interna. Há dois anos que os barcos se aventuram 
Mediterrâneo adentro, rumo à costa norte do mar. Chegam muitas vezes sem 
documentos e sem um historial, um “perfil” que os serviços de inteligência 
possam ter em conta e que lhes permita fazer uma triagem entre quem 
representa um perigo e quem vem realmente para salvar a própria vida e a 
dos familiares. “Alguns escaparão ao controlo das autoridades”, admite José 
Manuel Anes.

E, neste momento, a forma de actuação de grupos extremistas como o 
“Estado Islâmico” – o “terrorismo individual”, como refere Anes – dispensa 
a existência de um grupo para pôr em prática ataques. “Basta um.” O 
especialista em questões de terrorismo diz, por isso, que “é fundamental a 
partilha de informação entre os diversos países europeus e entre estes e os 
países do norte de África”.

Aí entra a segunda parte do problema: não existem redes de comunicação 
sólidas e seguras com muitos dos países de proveniência dos refugiados. 
Com meio milhão de refugiados em território europeu, sem documentos que 
os identifiquem e sem serviços de informação do outro lado para dar o devido 
contexto sobre os focos de perigo, os serviços de informação estão de mãos 
e braços atados. Em Portugal, o princípio é o de esperar para ver. O número 
mais elevado em cima da mesa é de três mil refugiados a acolher – onde, 
como, por quanto tempo são questões ainda sem resposta. A segurança 
interna só entrará efectivamente em acção quando os refugiados chegarem 
a território nacional.

As lágrimas de crocodilo
Clara Ferreira Alves /Jornalista do Expresso

Os migrantes que agora nos comovem em Budapeste são os que tiveram 
sorte, dinheiro e iniciativa para chegar aqui. Para trás ficaram os condenados 
à morte.

E de repente toda a gente se comove. Em quatro anos de guerra, o sofrimento 
e as mortes na Síria, e no Iraque, não comoveram muitos jornalistas ou 
espectadores sentados por essa Europa fora. No último inverno, vi crianças 
ranhosas e friorentas, pés roxos e nus nas neves do Monte Líbano. Vi mulheres 
sírias e órfãos a prostituírem-se nas ruas de Beirute, vi a superpopulação dos 
campos de refugiados palestinianos, incapazes de acolherem mais um ser 
humano por falta de espaço. E vimos as imagens dos corpos despedaçados 
por barrel bombs, as fomes de Yarmouk, os ataques químicos. Não foi por 
falta de filmes online, colocados por combatentes, resistentes e sitiados 
sírios, que deixámos de ver no que a Síria se tornou. Ou o Iraque, onde 
todos os dias há mortos. O ISIS mobiliza-nos as atenções com a barbaridade 
do dia, que usa como instrumento de terror e propaganda, e cobre com esta 
cortina negra o resto do Médio Oriente. O Iraque está a desfazer-se. A Síria 
já se desfez. O Líbano está por um fio. A Jordânia aguenta-se com esforço. O 
Egipto é um Estado falhado. E a Turquia aproveita para destruir os curdos. Em 
todos estes conflitos, para não falar do desastre da intervenção na Líbia ou 
no Iémen, a Europa comportou-se de um modo egoísta e indiferente. Pagou 
resgates e deixou aos americanos a tarefa de limpar os estábulos de Aúgias. 
Na verdade, se a invasão do Iraque em 2003 foi um trabalho americano, 
a Europa foi o parceiro da coligação. Sobretudo o entusiástico Tony Blair, 
originário de um país que recusa receber mais migrantes, refugiados ou todos 
os nomes que se vão inventar para os milhões de apátridas e desgraçados 
que trepam as muralhas e se rasgam nos arames farpados. O horror sírio, 
ou iraquiano, não motivou uma negociação de fundo, uma cimeira capital, 
uma mesa-redonda, um diálogo, um princípio. Os americanos decidiram 
bombardear o ISIS, a Europa não decidiu nada para variar.

De repente, a Alemanha é a campeã dos migrantes e refugiados. O cinismo 
pessimista tende a ver nestes pronunciamentos mais propaganda do que 
pragmatismo. A Alemanha sabe que a crise grega a fez ficar mal aos olhos do 
mundo e tem a oportunidade histórica, a sra. Merkel tem-na, de se reabilitar. 
E de forçar o resto dos europeus. A Alemanha tem a única liderança forte 
numa Europa fraca e tem a capacidade industrial para absorver mão de obra 
barata porque ainda precisa dela.

Há anos que criámos os novos campos de concentração, onde concentrámos 
os africanos, que vieram antes dos sírios e afegãos e iraquianos, e ninguém 
se comoveu. Os cadáveres nas praias de Tarifa, os condenados a morrer 
no deserto, recambiados, não provocaram uma lágrima. A crise destas 
migrações existe há anos e é preciso perceber que os migrantes que agora 
nos comovem em Budapeste são os que tiveram sorte, dinheiro e iniciativa 
para chegarem aqui. Para trás ficaram os condenados à morte, as vítimas 
de conflitos que ajudámos a provocar e das “primaveras” árabes que o 
jornalismo e as correntes sociais promoveram com sentimento. Ninguém se 
lembra de perguntar aos países ricos do Golfo, irmãos da mesma fé, quantos 
refugiados sírios receberam. O Qatar? Zero. Os Emirados, sobretudo os ricos 
Dubai e Abu Dhabi? Zero. A Arábia Saudita? Zero. O Kuwait? O Bahrain? 
Omã? Zero. E são estes sunitas que atiçam a guerra perante a nossa apatia.

E por que razão a Europa e os Estados Unidos não os pressionam sabendo 
que manipulam a guerra para hegemonias e demonstrações regionais de 
força?
Duas respostas. Venda de armas, um dos grandes negócios ocultos da 
recomposição dos mapas, e um negócio onde os estados legítimos, Reino 
Unido, França, Alemanha, Rússia, Alemanha, etc., têm fontes prodigiosas de 
financiamento. A Alemanha e os Estados Unidos bateram recordes de venda 
de armas no Golfo em 2014. E petróleo, a moeda de troca e o pão nosso de 
cada dia. Um dia, os drones que o Ocidente vende serão uma arma terrorista.

A situação do Médio Oriente é hoje a mais explosiva e volátil e com mais 
repercussões de sempre. Composta pela nova guerra fria com a Rússia 
de Putin. Os imparáveis fluxos migratórios vão forçar e reforçar partidos 
de extrema-direita, acender racismos, distorcer demografias, criar máfias, 
alimentar o extremismo e terrorismo islâmicos e as suas subculturas 
identitárias e criminais, mudar o mapa político da Europa e o espaço 
Schengen. Não vão apenas criar riqueza e contribuir para a economia 
europeia, como dizem os académicos. Uma integração séria custará biliões. 
É, de longe, o problema mais grave da Europa, acumulado com a anemia 
económica e com a condenação da população jovem a migrar dos países 
europeus em austeridade. Bater no coração e proclamar o amor ao próximo 
nada resolve na frente da batalha. É a retaguarda imoral da piedade virtual.

 Ainda as «migrações»...
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Hongrie avec son mur et la Macédoine – ait adopté des mesures qui s’apparen-
tent à des blocus, voire à des endiguements défensifs. 

Copenhague a ainsi décidé, de suspendre ses liaisons ferroviaires avec 
l’Allemagne. Le refoulement systématique des hordes immigrées revient à 
repousser l’ennemi hors des frontières, jusqu’à prévenir leurs pays d’accueil, par 
voie de pages publicitaires achetées dans les journaux en langue arabe, que le 
Danemark subordonne leur entrée et leur séjour à une connaissance obligatoire 
du danois, soit – compte tenu de l’incommensurable difficulté linguistique – un 
minimum d’allégeance. Soulignons que l’Autriche fait de même en fermant sa 
frontière avec la Hongrie.

Le Danemark offre un bouclier à la Suède et à la Norvège, eldorados de ces 
écornifleurs, eu égard au libéralisme de leur Code des étrangers. La France, 
quant à elle, a littéralement abjuré Charles Martel et Renan, quand l’Allemagne a 
renié Fichte et son discours à la nation allemande. Nos vieilles nations, fatiguées 
d’elles-mêmes, ont perdu une guerre qu’elles ont uniment refusé de mener.

Aristide Leucate

suite de la pag.1 Que l’Onu fasse son devoir. Il faut des         
« faits », non des « appels »

La Fondation «Novae Terrae»

Pourquoi les pays du Golfe n’accueillent-ils pas les réfugiés et pourquoi cela 
n’est-il demandé qu’à l’Europe? Pourquoi le Secrétaire Général de l’ONU insiste-
t-il tant sur l’accueil européen et ne demande-t-il rien aux pays arabes?

Les pays du Golfe ont fermé leurs portes aux centaines de milliers de migrants 
qui fuient la guerre syrienne. L’Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Koweït, le Qatar 
et les Émirats-Arabes-Unis, les plus proches par la sensibilité, la culture et la 
religion, ont jusqu’à présent refusé de promouvoir des politiques d’accueil pour 
les réfugiés.

Ce sont les faits, les pays arabes ont peur d’une «invasion» musulmane.Certes, 
au niveau individuel, des organisations humanitaires et des citoyens des pays du 
Golfe ont versé des centaines de milliers de dollars pour répondre à la crise des 
migrants en Syrie.

Toutefois, il n’y a aucune politique «concrète» de la part des pays du Golfe pour 
conjurer une catastrophe humanitaire, ni pour accueillir les réfugiés syriens et 
irakiens.

Il y aurait deux raisons fondamentales à ce refus: a) la crainte d’une «infiltration» 
de citoyens et militants «pro-Assad»; b) le risque de déséquilibre interne sur les 
plans démographique et religieux.

Des choix légitimes, mais franchement incohérents et erronés, si l’on regarde le 
contexte actuel dans lequel on demande la solidarité au «reste du monde» (de 
l’Australie au Venezuela).

La situation dans tout le Moyen-Orient s’aggrave non seulement à cause des 
choix unilatéraux des pays qui envoient leurs propres avions pour bombarder 
l’EI (UK, France, Turquie et Russie), mais aussi en raison des risques sérieux 
de manque de coordination réelle entre des pays qui veulent combattre les 
terroristes et les égorgeurs du califat.

 Il est très grave de ne pas convoquer de véritable coalition – Assad, Iran et 
Russie inclus – pour mettre fin à la terreur et aux tragédies des peuples d’Irak et 
de Syrie.

 Récemment, l’envoyé spécial de l’ONU Staffan de Mistura a rappelé que «près 
d’un million de personnes qui vivent en Syrie occidentale sont potentiellement en 
danger et, après onze millions de déplacés et quatre millions de réfugiés, il est 
temps de trouver une solution (...). Autrement, il n’y aura plus un seul Syrien».

 Que faire, donc, pour nous, citoyens individuels et «capitaines courageux» 
d’organisations et associations qui s’engagent pour la famille, la vie, la liberté 
de religion et d’éducation? Nous avons répondu à cette interrogation par une 
initiative qui peut changer la situation et éviter le pire.

 Il y a deux semaines, nous avons lancé une pétition globale qui demande au 
Conseil de Sécurité de l’ONU:

- L’approbation d’un plan d’action pour défendre les chrétiens et les minorités 
religieuses au Moyen-Orient et en Afrique;

- La comparution devant le Tribunal International des Crimes de Guerre des 
leaders de l’EI/Daesh;

- L’adoption de mesures pour bloquer les financements et les échanges avec l’EI/
Daesh;

- Le blocus de l’armement vers l’EI/Daesh.

Voici le lien vers la pétition:

http://citizengo.org/fr/28344-halte-au-massacre-des-chretiens-et-des-autres-
minorites-religieuses-libye-irak-et-syrie

C’est à vous de jouer. En ce mois de septembre, le secrétaire général présentera 
son plan d’action au Conseil de Sécurité. Nous pouvons maintenant faire la 
différence et pousser dans la bonne direction pour mettre fin à la guerre, aux 
souffrances et au génocide de chrétiens et d’autres minorités religieuses.

 (Photo: Étienne Ranger, archives Le Droit)

Ottawa a prédit un surplus de 1,4 milliard $ pour l’exercice 2015-2016.
Le gouvernement du Canada rapporte un surplus de 1,9 milliard $ pour 
l’exercice 2014-2015, ce qui lui permet un retour à l’équilibre budgétaire un 
an plus tôt que prévu.

Le gouvernement anticipait un déficit de 2 milliards $.
Le surplus annoncé lundi (14) met fin à une série de six déficits consécutifs et 
devrait résonner dans la campagne électorale.
Le gouvernement Harper a prédit un surplus de 1,4 milliard $ pour l’exercice 
2015-2016. Ses adversaires attendent toutefois un déficit, puisque l’économie 
est actuellement en récession.

Surplus de 1,9 millards
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O ISIS, ao fim de um ano
Alexandre Reis Rodrigues 

Ninguém espera que o ISIS venha a desaparecer completamente, malgrado a 
luta que lhe é movida. Em qualquer caso, é razão de surpresa para a maior parte 
dos observadores como conseguiu resistir incólume, em termos estratégicos, 
por mais de um ano, desde que, em 29 de Junho de 2014, proclamou o chamado 
“estado islâmico” e foi consolidando as posições que entretanto conquistou 
(quatro cidades – Mosul  e  Ramadi  no  Iraque  e  Raqqa  e Palmyre,  na  Síria  
–  e  vastas  zonas  do território   sírio   e   iraquiano).   Como foi possível, 
num tão curto período de tempo, tornar-se num grupo transnacional não estatal 
que ameaça o quadro geopolítico da região e, certamente, o mais poderoso 
(militar e financeiramente) desde sempre? Como consegue controlar quase todo 
o norte da Síria e o norte e noroeste do Iraque, um território de mais de 200.000 
quilómetros quadrados e albergando cerca de oito milhões de pessoas? 
  
Não há uma única razão que isoladamente justifique a situação mas há um 
conjunto de circunstâncias, de importância variável, que explicam esse desfecho. 
Vale a pena tê-las presente porque isso ajuda a perceber o que se está a 
passar e tentar antecipar as perspectivas de evolução deste conflito. Existem, 
basicamente, dois tipos de circunstâncias a ter em conta. As clássicas que, 
regra geral, estão presentes em qualquer conflito, mas que nem sempre são tão 
favoráveis, e as específicas do caso em apreço. 
 
A explicação clássica tem a ver, sobretudo, com o facto de se tratar de um terreno 
muito “fértil” para este tipo de desenvolvimentos. 
Fértil no sentido em que, quer na Síria, quer no Iraque, persistem, em largos 
setores da população, profundos e variados tipos de ressentimentos que 
minaram a sua confiança nas instituições. 

Logo em primeiro lugar vêm os ressentimentos contra o próprio Estado pelo modo 
como os direitos e interesses dessas populações foram negligenciados pelo 
Governo central. Depois, mas não menos importantes, são os ressentimentos 
contra os EUA e, em geral, contra o Ocidente pelas desastradas intervenções 
militares e falta de um apoio que, por outro lado, consideram nunca ter faltado a 
vários regimes adversários na região e, geralmente, apontados como ditaduras 
corruptas. 

Outra explicação clássica decorre da forma como o ISIS se consegue relacionar 
localmente com as respectivas populações. Malgrado ser conhecido no Ocidente 
pela sua extrema violência, quer na forma como combate, quer na forma como 
trata os seus reféns, o ISIS aparece às populações locais como uma organização 
que consegue preencher vazios de governação na área social onde o Estado não 
devia estar ausente. De facto, o ISIS não é apenas uma organização terrorista 
que promove a insurreição. É uma organização complexa e sofisticada pensada 
para consolidar o controlo das regiões conquistadas, sobretudo pelo apoio das 
respectivas populações. Ter esta situação bem presente ajuda a perceber porque 
uma intervenção apenas militar não resolve o problema de fundo de eliminar o 
chamado “governance  gap”

 Esta caracterização do ISIS não lhe é exclusiva; regra geral, todos os movimentos 
semelhantes de conquista do poder seguem um padrão semelhante, mas o ISIS 
tem sido particularmente eficaz.

Se vai ou não conseguir manter este padrão é outra questão que abordarei mais 
tarde.
  
Entre as várias razões específicas que explicam o ano de “sucessos” que teve 
o ISIS, o que avulta como realmente importante é o facto de nunca ter tido que 
se confrontar com uma estratégia comum da parte dos seus opositores, quer a 
nível regional, quer a nível global. Nesse contexto, o interessante é perceber o 
que está a inviabilizar uma frente comum de combate e uma linha de acção mais 
decisiva e abrangente, Sobretudo uma linha que vá além do objectivo limitado 
de deter os avanços do movimento e que passe a incluir a preocupação de lhe 
dar um golpe duradouro. 

Para Dmytroy Voronenko, esse objectivo está a falhar não por incapacidade de 
os potenciais intervenientes chegarem a um acordo mas, principalmente, por 
falta de interesse em o conseguirem de imediato, perante outras prioridades do 
contexto geopolítico. Ou seja, estará a ser dada precedência à possibilidade de 
usar o ISIS como “instrumento” dos seus esforços para fazer evoluir o quadro 
regional no sentido que mais lhes interesse, antes de resolver concretamente a 
ameaça que representa.  
Por exemplo, para os EUA e países do Golfo, os avanços do ISIS são vistos de 
forma diferente conforme se trate da Síria ou do Iraque. No primeiro caso, dentro 
de certos limites, os avanços têm o aspecto “positivo” de estar a contribuir para 
a queda de Assad, o desfecho que os países do Golfo e a Turquia pretendem 
alcançar para travar as ambições de Teerão e as pretensões russas de ter na 

Síria uma zona de influência.  

No caso do Iraque é diferente. O respectivo regime precisa de ser protegido para 
que o país não entre também em colapso, o que tornaria a situação regional 
ainda mais crítica. Perguntar-se-á então porque não é feita uma intervenção 
decisiva no Iraque, por exemplo, para recuperar Mosul, a segunda maior cidade. 
Provavelmente porque só interessa fazer esse esforço quando o ISIS estiver 
perto de concluir que chegou a altura de reunir forças para o assalto a Damasco, 
o que o deixaria sem possibilidade de simultaneamente resistir a uma maior 
pressão no Iraque.  
 
Se esta interpretação tem fundamento, então de facto podemos concluir que 
para os países que estão na linha da possível frente da contenção do ISIS as 
opções de intervenção  estão  a  ser  decididas  não  apenas  em  função  da  
deterioração  da situação  de  segurança  no  terreno  mas  também  em  razão  
da  protecção  dos  seus interesses próprios ou de ataque aos interesses de 
adversários, prevalecendo umas ou outras conforme o balanço de prós e contras. 
Fica implícito desta postura que, na lógica dos potenciais intervenientes o 
continuado agravamento da situação na Síria – se é que se pode agravar mais 
– é algo que poderá estar a ser aceite como contributo, dentro de certos limites, 
para ajudar a queda de Assad. O principal limite será não permitir a tomada de 
Damasco. 

Quanto mais tempo poderá durar esta situação é difícil prever embora já seja 
evidente que as medidas tomadas para impedir ao ISIS e a continuação do 
acesso às suas  fontes  de  financiamento  terão  um  pesado  impacto  nas  suas  
capacidades  de rearmamento,  recruta  de  novos  voluntários  e  o  desempenho  
das  funções  sociais.
 
Foi graças a uma postura idêntica que, por exemplo, o Hamas, ganhou as 
eleições em 2006 e tem conseguido, desde aí, manter o controlo da Faixa de 
Gaza. Colaborador no “Geopolitical.Monitor” que lhe têm permitido conquistar os 
corações das populações dos territórios sob controlo. Para a Europa, que optou 
por se alhear na prática de qualquer tentativa de solução, este é um assunto 
essencial porque quanto mais tempo durar o conflito maior será o respectivo 
preço em termos de acolhimento de refugiados que não cessarão de procurar o 
destino apetecido das mais sólidas economias europeias. 

Independentemente da maior ou menor capacidade de resistir, nos termos 
atrás referidos, a prazo (exactamente qual não se sabe prever), o ISIS acabará 
inexoravelmente por ser vítima do erro de se ter envolvido no controlo de um 
território antes de conseguir expulsar da região quem poderá opor-se a esse 
final, o que acaba por ser uma espécie de armadilha que a al Qaeda sempre 
tem evitado. 

Será então chegada a hora da verdade para a sua estratégia de proclamação de 
um “estado islâmico” como a grande prioridade do movimento, assunto em que 
diverge radicalmente da al Qaeda.

A ajuda dos EUA vai continuar a ser necessária para a manter a pressão. O 
resto terá que acabar por vir dos países da região. Não é provável que falte, 
embora possa demorar algum tempo, porque no final estarão em causa as suas 
próprias sobrevivências perante um movimento que não reconhece fronteiras, 
não observa as mais elementares normas internacionais, não aceita o papel das 
organizações internacionais e que se destaca pelo sectarismo e violência.
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Washington, l’école du marketing politique
par Alec Castonguay  

Au huitième étage d’un immeuble discret de Washington, des dizaines de 
conférenciers et près de 200 organisateurs politiques de toutes les tendances sont 
réunis, en ce 21 avril qui sent bon l’été, pour réfléchir à la manière de repousser 
les frontières technologiques en démocratie. Une vingtaine d’entreprises 
spécialisées en big data — ces banques de données colossales qui permettent 
le profilage des électeurs — sont aussi présentes pour promouvoir leur expertise. 
Parmi les participants se trouvent, assis à une table située tout près de la scène, 
trois représentants de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Dont Brigitte Legault, 
conseillère spéciale du chef.

Elle en est à sa deuxième présence à la conférence Campaign Tech East. « On 
parle à des gens qui ont testé des méthodes. On va être prêts quand ça va 
arriver chez nous, parce qu’on est toujours quelques années en retard », dit-elle 
à L’actualité entre deux conférences.

Sur l’estrade principale et dans les couloirs du congrès, les conversations tournent 
autour de l’utilisation des réseaux sociaux pour alimenter les bases de données. 
Comment profiter à plein de ce que les électeurs diffusent sur Facebook, Twitter, 
LinkedIn et autres Instagram pour mieux connaître leurs champs d’intérêt.

Un exemple parmi d’autres : un parti diffuse sur un réseau social une publicité 
sur un sujet. Grâce aux cookies, ces petits mouchards numériques, il sera en 
mesure de savoir qui a cliqué sur l’annonce, mais également quels sont les sites 
Internet visités ensuite (voyage ? ligue de garage de hockey ? vêtements ?), et 
pourra ainsi dégager le profil de l’électeur qui s’intéresse à cet enjeu. Le nom de 
l’internaute n’est pas connu du parti — le réseau social protège cette information 
—, mais la masse d’utilisateurs qui cliquent sur le lien permet de tracer un profil 
sociodémographique de l’électeur, que la formation politique peut ensuite cibler 
plus facilement.

Les partis canadiens n’en sont pas encore là, précise Andrew Brewin, du NPD. 
« C’est trop cher et on n’a pas le temps de faire ça, car nos campagnes sont plus 
courtes, dit-il. Les démocrates et les républicains dépensent dans un seul État 
américain l’argent que l’on dépense pendant toute une campagne électorale au 
Canada ! »

Deux représentants du Parti conservateur du Canada et un du Parti conservateur 
ontarien étaient aussi présents à Washington pour assister à ce congrès.

Le mouvement conservateur a une tradition d’innovation en matière de 
technologie politique. Le premier ministre John Diefenbaker a été le premier, en 
1957, à intégrer des publicitaires dans son équipe restreinte de stratégie — une 
pratique courante aujourd’hui. Au début des années 1970, les conservateurs de 
Bill Davis, en Ontario, ont senti la montée de la société de consommation et ont 
sondé les électeurs sur autre chose que les intentions de vote, cherchant des 
mesures précises et populaires à intégrer à leur plateforme électorale.

Depuis l’élection de 2011, libéraux et néo-démocrates ont investi des sommes 
importantes pour tenter de rattraper les conservateurs de Stephen Harper en 
matière de profilage des électeurs et de gestion de bases de données. Le PC 
demeure le chef de file au pays avec sa base de données CIMS (Constituent 
Information Management System), mise en marche dès 2004.

Grèce : Tsipras  annonce la formation d’un 
gouvernement avec les Grecs indépendants

Le Monde.fr 

Par Alain Salles 

Chefe do  Syriza e do ANEL réagissent à l›annonce des premières estimations 
qui donnent leur parti en tête des estimations pour l›élection législative du 20 
septembre.

Alexis Tsipras vient d’arriver tout sourire, vers 20 heures dimanche, au siège 
de son parti le Syriza. Pour la troisième fois de l’année les électeurs grecs lui 
ont fait confiance. Le Syriza arrive en tête des élections législatives, dimanche 
20 septembre, selon les sondages sorties des urnes, avec près de 35 % des 
suffrages, devant Nouvelle Démocratie (28 %). Son président, Evangelos 
Meïmarakis, a reconnu sa défaite et félicité M. Tsipras. « Devant nous s’ouvre la 
voie du travail et des luttes », a réagi ce dernier sur Twitter.

Les électeurs ne semblent pas avoir tenu rigueur à l’ancien premier ministre des 
promesses en janvier, d’en finir avec l’austérité, ni de son revirement en juillet, 
quand il a accepté de signer un mémorandum avec les créanciers du pays, une 
semaine après l’éclatante victoire du non au référendum du 5 juillet.

Alexis Tsipras réussit son pari, mais le fort taux d’abstention qui dépasse 40 % 
dans un pays où le vote est censé être obligatoire est un clair avertissement au 
futur gouvernement. Avec la prime de 50 députés supplémentaires accordée au 
parti arrivé en tête dans le système électoral grec, Syriza devrait obtenir, selon 
des estimations, 145 députés contre 75 pour ND.

M. Tsipras a annoncé qu’il allait s’allier de nouveau avec le parti souverainiste 
des Grecs Indépendants (ANEL) pour former un gouvernement. La formation, 
créditée de quelque 3,5 % des suffrages devrait obtenir 10 députés. Cela suffirait 
pour arriver à la majorité absolue de 151 sièges.

Alexis Tsipras, à gauche, célèbre sa victoire avec le chef de file du parti 
souverainiste des Grecs indépendants, Panos Kammenos, le 20 septembre à 
Athènes.

« Nous allons unir nos forces, (...), nous allons continuer ensemble », a lancé le 
dirigeant de Syriza devant ses sympathisants à Athènes, avant d’être rejoint à 
la tribune par le chef de file d’ANEL, Panos Kammemos. Plus tôt, celui-ci avait 
affirmé : « lundi, avec le premier ministre Alexis Tsipras nous allons procéder 
à la formation d’un gouvernement [de coalition] pour faire sortir la Grèce de la 
récession et du chômage. »

L’être humain est incroyable 
: c’est la seule créature qui va 
couper un arbre pour en faire du 
papier et écrire dessus: 
«Sauvez les arbres» !
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Postal do Brasil
João Aparecido da Luz

www.loecsen.com/travel/0-fr-67-3-16-cours-gratuit-portugais.html

Cours portugais gratuit – Apprendre le portugais ...
www.loecsen.com/travel/0-fr-67-3-16-cours-gratuit-portugais.html

Apprendre à parler rapidement le portugais avec des cours gratuits en ligne. 
Méthode facile et ludique, avec mp3 et pdf à télécharger 

fr: je parle portugais...et vous ?
pt: eu falo português...e você ?
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E vistas de Sintra

Caros leitores

Estando em Lisboa vá até a cidade 
de Sintra que está na área da grande 
Lisboa. Durante mais de cinco séculos a nobreza portuguesa habitou as suas 
sumptuosas mansões e residências de alto luxo. Hoje, além dos palácios, 
museus e castelos a culinária não pode ser esquecida. Peixes e mariscos 
além do cabrito, do leitão Negrais e do bacalhau, é claro, são boas sugestões, 
principalmente quando acompanhadas de um bom vinho que em Portugal nunca 
falta. Tudo isso tendo o mar como pano de fundo. Prove também o prego no pão 
que nada mais é do que um bife de vitela no pão.

O Palácio Nacional de Sintra de origem medieval, foi utilizado pela Família Real 
e Monarquia portuguesa até o início do século XX. Hoje está aberto para a visita 
pública. Localiza-se no centro histórico da cidade e as suas salas são ricamente 
ornamentadas por azulejos, tapeçaria e mobília da época dos reis portugueses. 
Os grandes mestres da azulejaria lusitana alí perpetuaram a sua arte única no 
mundo. O que chama mais a atenção no Palácio são as duas chaminés de 
forma cónica vistas de longe e que servem de referência para quem visita a 
cidade. Caminhe pelas pequenas ruas de paralelepípedos ao redor da praça da 
República para ver as dezenas de lojas além dos bares e restaurantes.

O Castelo de Sintra, popularmente conhecido como Castelo dos Mouros, situa-
se na vila de Sintra. Erguido sobre um maciço rochoso, isolado num dos cumes 
da serra de Sintra, propicia do alto das suas muralhas uma vista privilegiada 
de toda a sua envolvência rural que se estende até ao oceano Atlântico. Na 
Sala da Caça, no Palácio, encontra-se um dos maiores acervos da azulejaria 
portuguesa. Percorrendo Portugal de norte a sul sempre iremos encontrar esta 
arte centenária dos azulejos em forma de mosaicos, painéis, fachadas de casas 
e monumentos.

Ainda no município de Sintra encontra-se o Cabo da Roca que é o ponto mais 
ocidental de Portugal e do continente europeu que mereceu menção num dos 
cantos do poema Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões: “onde a terra se acaba 
e o mar começa”. Esta frase está gravada numa pedra no local. Por outro lado, 
no Brasil também temos esta façanha geográfica que é a Ponta do Seixas, ponto 
mais oriental do Brasil e do continente americano, localizado no fim da praia 
do Cabo Branco em João Pessoa, Paraíba. Afinal o nosso país é igualmente 
merecedor de citação em todos os tratados geográficos.

Outras regiões importantes na região de Lisboa devem ser exploradas como 
Cascais, Estoril e Mafra. São cidades que todo visitante que passa por Lisboa 
não deixa de conhecer.

Boa viagem.
João Aparecido da Luz – Autor do “Diário de Viagem” – Editora Scortecci
Escritor, advogado e cronista de viagem - E-mail: joao.daluz@terra.com.br 
Telefone: 55 11 99731-3310

A loira...
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Bélgica - a vingança do anarquista
 Por Rui Tavares

Historiador e Deputado europeu independente

Se as pessoas sentem que dão — trabalho, estudo, impostos — e não recebem 
nada em troca, o governo está a trabalhar para a sua deslegitimação.

Aqui há tempos havia um enigma. Como podiam os mercados deixar a 
Bélgica em paz quando este país tinha um défice considerável, uma dívida 
pública maior do que a portuguesa e, ainda por cima, estava sem governo? 
Entretanto os mercados abocanharam a Irlanda e Portugal, deixaram a Itália em 
apuros, ameaçaram a Espanha e mostram-se capazes de rebaixar a França. E 
continuaram a não incomodar a Bélgica. Porquê? Bem, — como explica John 
Lanchester num artigo da última London Review of Books — a economia belga 
é das que mais cresceu na zona euro nos últimos tempos, sete vezes mais do 
que a economia alemã. E isto apesar de estar há dezasseis meses sem governo.
Ou melhor, corrijam essa frase. Não é “apesar” de estar sem governo. É graças 
— note-se, graças — a estar sem governo. Sem governo, nos tempos que 
correm, significa sem austeridade. Não há ninguém para implementar cortes na 
Bélgica, pois o governo de gestão não o pode fazer. Logo, o orçamento de há 
dois anos continua a aplicar-se automaticamente, o que dá uma almofada de 
ar à economia belga. Sem o choque contracionário que tem atacado as nossas 
economias da austeridade, a economia belga cresce de forma mais saudável, e 
ajudará a diminuir o défice e a pagar a dívida.

A Bélgica tornou-se assim num inesperado caso de estudo para a teoria 
anarquista. Começou por provar que era possível um país desenvolvido 
sobreviver sem governo. Agora sugere que é possível viver melhor sem ele.
Isto é mais do que uma curiosidade.

Vejamos a coisa sob outro prisma. Há quanto tempo não se ouve um governo 
ocidental — europeu ou norte-americano — dar uma boa notícia? Se olharmos 
para os últimos dez anos, os governos têm servido essencialmente para duas 
coisas: dizer-nos que devemos ter medo do terrorismo, na primeira metade da 
década; e, na segunda, dizer-nos que vão cortar nos apoios sociais.

Isto não foi sempre assim. A seguir à II Guerra Mundial o governo dos EUA abriu 
as portas da Universidade a centenas de milhares de soldados — além de ter feito 
o Plano Marshall na Europa onde, nos anos 60, os governos inventaram o modelo 
social europeu. Até os governos portugueses, a seguir ao 25 de Abril, levaram a cabo 
um processo de expansão social e inclusão política inédita no país.

No nosso século XXI isto acabou. Enquanto o Brasil fez os programas “Bolsa 
- Família” e “Fome Zero”, e a China investe em ciência e nas universidades 
mais do que todo o orçamento da UE, os nossos governos competem para ver 
quem é mais austero, e nem sequer pensam em ter uma visão mobilizadora para 
oferecer às suas populações.

Ora, os governos não “oferecem” desenvolvimento às pessoas; os governos, no 
seu melhor, reorganizam e devolvem às pessoas a força que a sociedade já tem. 
Se as pessoas sentem que dão — trabalho, estudo, impostos — e não recebem 
nada em troca, o governo está a trabalhar para a sua deslegitimação.
No fim do século XIX, isto foi também assim. As pessoas viam que o governo 
só tinha para lhes dar repressão ou austeridade. E olhavam para a indústria, e 
viam que os seus patrões só tinham para lhes dar austeridade e repressão. Os 
patrões e o governo tinham para lhes dar a mesma coisa, pois eram basicamente 
as mesmas pessoas. Não por acaso, foi a época áurea do anarquismo, um 
movimento que era socialista (contra os patrões) e libertário (contra o governo).
Estamos hoje numa situação semelhante. Nenhuma boa ideia sai dos nossos 
governos. E as pessoas começam a perguntar-se para que servem eles.

NDR: Este texto foi escrito em Fevereiro de 2013 todavia, pelo interessante 
tema focado e as similitudes aos tempos actuais, decidimos transcrevê-lo com 
a devida vénia.

E ele sabia do que falava!

SERIA ASSIM QUE O EÇA DIRIA...

•	 A Assembleia da Republica é um local que:
•	 se for gradeado será um Jardim Zoológico,
•	 se for murado será um presídio,
•	 se lhe for colocada uma lona será um circo,
•	 se lhe colocarem lanternas vermelhas será um bordel,
•	 e se se puxar o autoclismo não sobra ninguém...

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal informa que irá promover 
duas presenças consulares nas seguintes cidades:

CIDADE DE QUÉBEC
Local: 1260, boul. Lebourgneuf, bureau 350
Québec, Québec
Data: Dia 26 de setembro de 2015 
Horário: 9h00 às 17h00 
Para marcações prévias contactar: DavidManuel.Pereira@mne.pt ou 
telefone (1) -514-4990359 (ext. 200 ou 204)

HALIFAX / DARTMOUTH
Local: Club Social Português, 43 Boland Road
Dartmouth, Nova Scotia
Data: Dia 3 de outubro de 2015 
Horário: 9h00 às 17h00 
Para marcações prévias contactar: DavidManuel.Pereira@mne.pt ou 

telefone (1) -514-4990359 (ext. 200 ou 204)

Consulado-geral de Portugal em Montreal
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Le ralentissement de la Chine en 5 points
Crise de croissance, crise immobilière, crise boursière… Rien ne va plus pour le 
numéro deux de l’économie mondiale. Les explications en cinq points.

par Mathilde Roy/l’actualité 

(Photo : Zhang Peng/LightRocket / Getty Images)

Crise de croissance, crise boursière, crise immobilière… Rien ne va plus pour la 
Chine. En 2014, la croissance du PIB chinois a atteint son plus bas niveau depuis 
1990, et a encore reculé pour les six premiers mois de 2015. L’indice Shanghai 
continue sa chute après une dégringolade de 30 % en moins d’un mois (jusqu’à 
début juillet). Et l’effondrement de la bulle immobilière n’a fait qu’ajouter à la 
morosité.

Ce qui n’est pas une raison pour céder à la panique, selon Luc Vallée, stratège 
en chef chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne. «S’il y a un problème, 
c’est dans 10 ou 15 ans qu’il se manifestera. Les investisseurs voient tellement 
à court terme. Ils pensent que la crise est pour l’année prochaine. Mais ils ne 
prennent pas en compte que la Chine est riche.»

L’actualité l’a rencontré pour mieux comprendre le ralentissement qui frappe le 
numéro deux de l’économie mondiale.

1. Une croissance qui s’essouffle

«La croissance de la Chine, c’est comme celle d’un adolescent qui va mesurer 
7 pieds 10. Ça fait plus mal qu’une croissance ordinaire», dit d’entrée de jeu Luc 
Vallée.

L’analyste rappelle que la Chine représente 40 fois le Canada. «Et les autorités 
chinoises veulent aller vite pour deux raisons : d’abord parce qu’ils ne veulent 
pas abandonner un modèle qui, jusqu’à présent, fonctionnait bien. Mais aussi 
parce qu’ils sentent la pression sociale monter. Si on donne de la richesse 
à la population, elle ne protestera pas. Mais si l’économie stagne, la grogne 
commence.»

Et depuis quelques temps, la Chine ne croît plus comme avant. Le PIB chinois 
a grossi de 7,4 % en 2014, son plus bas niveau depuis 25 ans. La croissance 
annuelle a ralenti à 7 %. Une croissance bien plus imposante que celle du Canada 
(2,53 %), direz-vous, mais bien peu comparé aux 10 % affichés par la Chine au 
cours des dernières années.

Luc Vallée ne croit pas pour autant qu’on doive s’inquiéter : «La Chine ne pouvait 
rester le seul moteur de croissance mondial.» Pendant des années, le pays a 
maintenu des taux démesurés qui lui ont permis de tripler sa dimension, rappelle-
t-il. Avec l’enrichissement des Chinois, il était inévitable que cette croissance 
s’amoindrisse.

2. La bulle immobilière

Pourquoi la croissance s’est-elle essoufflée ? La chute du secteur immobilier, 
qui pèse plus de 15 % du PIB chinois, explique largement cette baisse. Pour 
comprendre ce qui s’est passé, il faut examiner le rôle des gouvernements 
régionaux, qui ont été les promoteurs du développement immobilier en Chine. 
Ces entités gouvernementales finançaient les grands projets d’infrastructures 
urbaines dans leur région. Elles prévoyaient rembourser les emprunts par 

la perception éventuelle d’impôts. Pour cela, il aurait cependant fallu que les 
grandes tours immobilières soient habitées. Ce qui ne s’est jamais avéré dans 
de nombreuses villes. 
 
«Les États se sont dit que construire massivement était une belle façon de 
stimuler l’économie. Chaque année, 10 à 20 millions de personnes quittent les 
campagnes et cherchent une résidence en ville. Mais pour des raisons difficiles 
à expliquer, les gens n’ont pas été au rendez-vous», dit Luc Vallée.
En 2012, des villes fantômes ont fait leur apparition en Chine
Des milliers de mètres carrés n’ont pas trouvé preneurs et plusieurs États sont 
devenus fortement endettés.

Résultat : à la fin 2014, les prix des maisons ont dégringolé dans presque toutes 
les villes chinoises. Grâce à l’important programme de relance de Pékin dans 
les infrastructures (d’au moins 1000 milliards de dollars canadiens), les prix 
commencent à remonter dans les grandes villes, mais les régions en périphérie 
tournent toujours au ralenti.

Selon Luc Vallée, la Chine est maintenant à la croisée des chemins. «Elle peut 
repousser le problème pendant encore deux autres décennies. Elle a 3 000 
milliards de dollars de réserve et le pays n’est pas endetté. La question est : 
va-t-elle faire les réformes nécessaires pour se débarrasser de son surplus 
immobilier ?»

3. La crise boursière

S’ajoute à la crise immobilière, celle de la bourse de Shanghai. «Une expérience 
qui a mal tourné», de dire Luc Vallée.

Reprenons. Il y a un an, les Chinois désertaient l’immobilier à cause de la 
dégringolade des prix. De nombreux ménages chinois se sont alors tournés vers 
la Bourse pour placer leur argent. Le gouvernement chinois va même jusqu’à 
permettre aux investisseurs d’emprunter. Le pays connaît alors une ruée vers sa 
principale bourse, mais de particuliers qui ne connaissent rien à ses ramifications.
En moins d’un an, c’est l’explosion (spéculative, bien entendu). La Bourse de 
Shanghai, qui pesait moins de 500 milliards de dollars en juin 2014, atteint 6 500 
milliards de dollars.

Une flambée, financée par des emprunts, qui n’allait pas être de longue durée. 
En juin 2015, les autorités chinoises décident d’intervenir sur les marchés 
boursiers en limitant notamment les emprunts sur marge. C’est la panique chez 
les investisseurs, qui cherchent la porte de sortie. Depuis, les indices chinois 
chutent dans le vide. L’indice composite de la Bourse de Shanghai a perdu plus 
de 30 % en moins d’un mois. «Les autorités ont cru qu’en intervenant, elles 
parviendraient à stopper la chute, mais le marché de la bourse est un pur animal 
qui ne peut être arrêté», poursuit Luc vallée.

L’analyste demeure néanmoins optimiste. «C’est sûr que l’explosion de cette bulle 
a des répercussions sur le ralentissement actuel. Les gens se mettent à moins 
consommer. Mais ce sont des répercussions à court terme, très concentrées 
dans le temps. Ça ne changera rien à l’économie chinoise.»

4. La dévaluation du yuan

Au mois d’août, la Banque centrale chinoise (PBOC) a baissé la valeur du yuan 
à trois reprises (pour un total de 5 %). Sa devise, qui est indexée au dollar 
américain, s’est ainsi retrouvée à son plus bas niveau depuis près de trois ans.
La Banque populaire de Chine a présenté sa décision comme une mesure de 
libéralisation du marché. Luc Vallée y voit une façon d’être plus concurrentielle 
et d’augmenter ses exportations (plus son taux de change est bas, plus la 
marchandise est abordable). Les effets de la dévaluation de la monnaie chinoise 
ne semblent pas encore s’être matérialisés. Les plus récents chiffres indiquent 
que les exportations de la Chine, calculées en dollars, ont reculé de 5,5 % par 
rapport au mois d’août 2014.

Mais selon M. Vallée, la vraie raison réside dans le fait que la valeur de la monnaie 
chinoise avait été artificiellement gonflée par la PBOC, et que la baisse des taux 
d’intérêt a forcé les autorités chinoises à ajuster sa valeur. 

5. Les pièges de l’économie planifiée

Il est là le problème de la Chine, selon Luc Vallée : vouloir trop intervenir sur les 
marchés. «C’est la tentation d’une économie planifiée : celle de ramener toutes 
les décisions au centre. On réglemente tout, on décide des prix, on ajoute un peu 
de corruption à tout ça. Et on se retrouve avec un aéroport trop petit, placé au 
mauvais endroit, mais on n’est plus capable de réagir. Les décisions ne sont pas 
prises en fonction des critères de marché.»

La crise immobilière, la crise boursière et la dévaluation du yuan n’en seraient 
que le reflet.
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Texto de 2014, mas que continua actual.  E sobretudo frontal!
 caso sócrates

É talvez altura de nos curarmos de vez do 
socratismo
• José Manuel Fernandes

 
Durante muitos anos muita gente não quis ver, não quis ouvir, não quis ler, 
recusou tomar conhecimento. Sócrates estava acima disso. Sócrates não 
tolerava dúvidas. Mas é altura de aceitar a realidade.

Uma parte do país – e um contingente notável de comentadores – parecem 
continuar em estado de negação. Durante anos não quiseram ver, não quiseram 
ouvir, não quiseram admitir que havia no comportamento de José Sócrates 
ministro e de José Sócrates primeiro-ministro demasiados “casos”. Em vez 
disso só viram cabalas, só falaram em perseguições, só trataram eles mesmo 
de ostracizar ou mesmo perseguir os que se obstinavam em querer respostas, 
os que insistiam em não ignorar o óbvio, isto é, que Sócrates não tinha forma de 
justificar os gastos associados ao seu estilo de vida.

Agora, que finalmente a Justiça se moveu, eles continuam firmes na sua devoção 
– e nas suas cadeiras nos estúdios de televisão. Não lhes interessa conhecer 
o que se vai sabendo sobre os esquemas que Sócrates utilizaria para fazer 
circular o dinheiro, apenas lhes interessa que parte do que foi divulgado pelos 
jornais devia estar em segredo de Justiça. Antes, anos a fio, quando não havia 
segredo de justiça para invocar, desvalorizaram sempre todas as investigações 
jornalísticas que tinham por centro José Sócrates.

Isto é doentio e revela até que ponto o país ainda não se libertou da carapaça 
que caiu sobre ele nos anos em que o ex-primeiro-ministro punha e dispunha. 
Nessa altura também muitos, quase todos, se recusavam a ver, ouvir ou ler, 
até a tomar conhecimento. Não me esqueço, não me posso esquecer que 
quando o Público, de que eu era director, revelou pela primeira vez a história 
da licenciatura, seguiu-se uma semana de pesado silêncio que só foi quebrada 
quando o Expresso, então dirigido por Henrique Monteiro, resistiu às pressões 
do próprio Sócrates e repegou na história e denunciou as pressões. Não me 
esqueço que tivemos uma Entidade Reguladora da Comunicação Social que 
fez um inquérito e concluiu que o silêncio de toda a comunicação num caso de 
evidente interesse público não resultara de qualquer pressão – a mesma ERC 
que depois condenaria a TVI por estar a investigar o caso Freeport. Como não 
me esqueço de como uma comissão parlamentar chegou mais tarde à mesma 
conclusão, tal como não me esqueço de como vi gestores de grandes empresas 
deporem com medo do que diziam.

Muitos dos que agora rasgam as vestes porque o antigo primeiro-ministro foi 
detido no aeroporto foram os mesmos que nunca quiseram admitir que havia um 
problema com Sócrates, com os seus casos, com o seu comportamento, com o 
seu autoritarismo. E também com o seu estilo de vida.

Há momentos que chegam a ser patéticos. Como é possível, por exemplo, 
que um homem supostamente inteligente, como Pinto Monteiro, queira que 
nós acreditemos que foi convidado por José Sócrates para um almoço, de um 
dia para o outro, numa altura em que o cerco se apertava, e que, naquele que 
terá sido o seu primeiro almoço a sós, só falaram de livros e viagens, como se 
fossem dois velhos amigos? Como é possível que continue a defender a decisão 
absurda sobre a destruição das escutas? Ou a achar que nada mais podia ter 
sido feito na investigação do caso Freeport?

Mas há também um lado doentio e provinciano na forma como se tem 
comentado este caso. Uma das raras pessoas que detectou essa anormalidade 
foi Nuno Garoupa, professor catedrático de Direito nos Estados Unidos e que, 
por ter respirado ares mais arejados, não teve dúvidas, notando que “nós é 
que vivemos num mundo mediático”, não é a Justiça que cria o circo, como 
se repetiu ad nauseam nas televisões. Mais: “A opinião pública pode e deve 
fazer um julgamento político, independentemente do julgamento legal e judicial. 
A política e a justiça não são a mesma coisa.” Ou seja, deixem-se da hipocrisia 
do “inocente até prova em contrário”, pois isso é verdade nos tribunais mas não 
é verdade quando temos de julgar politicamente alguém como José Sócrates. O 
julgamento político, como ele sublinha, não está sujeito aos mesmos critérios do 
julgamento penal.

A clareza do debate político exige pois que saibamos fazer distinções. A distinção 
que António Costa fez logo na madrugada de sábado, quando disse que “os 
sentimentos de solidariedade e amizade pessoais não devem confundir a acção 
política do PS”, é justa e mantém toda a sua pertinência. Se o PS tem conseguido 
manter a frieza – quase todo o PS, pois são raras e muito pontuais as excepções 
–, é importante para esse mesmo PS ir mais longe. E tocar um ponto nevrálgico: 
aquilo que nós, cá fora, sabíamos sobre as excentricidades e as práticas de José 
Sócrates dão-nos apenas uma pequena amostra do que se sabia em muitos 

círculos do PS. Sabia, mas não se comentava, mal se sussurrava.

Vou mais longe: nos partidos estas coisas são conhecidas. Pelo menos no PSD 
e no CDS, para além do PS. Ninguém ficou surpreendido quando a Justiça caiu 
sobre Duarte Lima – todos os seus companheiros de bancada conheciam as suas 
excentricidades. Pior: muitos ainda hoje comentam como a Justiça ainda não 
apanhou alguns antigos secretários-gerais, aqueles que tratavam das contas e 
apareceram ricos de um dia para o outro. Pior ainda: nos bastidores dos partidos 
as histórias de autarcas, em particular de alguns dinossauros, são infindáveis. E 
há longínquas férias na neve de dirigentes partidários que incomodam os seus 
correligionários sem que nada aconteça para além de um comentário fugaz.

Vamos ser claros, deixando a hipocrisia do respeitinho de lado. A dúvida que 
havia sobre José Sócrates era sobre se seria algum dia apanhado. A percepção 
que corroía a confiança nas instituições não era sobre se os seus direitos 
humanos poderiam vir a ser negados (a sugestiva preocupação de Alberto 
João Jardim), mas sim sobre se algum dia um aparelho judicial que, anos a fio, 
pareceu amestrado seria capaz de apanhar alguns dos fios das muitas meadas 
tecidas pelo antigo primeiro-ministro.

Escrevi-o muitas vezes e vou repeti-lo: José Sócrates foi a pior coisa que 
aconteceu na democracia portuguesa nos últimos 40 anos, e não o digo por causa 
da bancarrota. Digo-o por causa da forma como exerceu o poder, esperando 
fazê-lo de forma absoluta, sem contestação, sem obstáculos, sem críticos. Não 
os tolerava no PS, no Governo, nos jornais, nos bancos, nas grandes empresas 
do regime.

Não sou a primeira pessoa a descrever assim José Sócrates. Nem essa 
descrição é recente. Recordo apenas um texto de António Barreto, de Janeiro 
de 2008 (há quase sete anos, bem antes da bancarrota), onde se escrevia que 
“o primeiro-ministro José Sócrates é a mais séria ameaça contra a liberdade, 
contra a autonomia das iniciativas privadas e contra a independência pessoal 
que Portugal conheceu nas últimas três décadas”. Lembram-se? Eu não o 
esqueci.

O que distingue o socratismo não é uma visão da forma de ser socialista, é uma 
visão schmittiana de exercício do poder. Compreendo que o seu estilo de líder 
forte possa ter fascinado quem cavalgou a onda, mas é bom que hoje olhem para 
o elixir que provaram e que os inebriou, e percebam que era um veneno. Ou seja: 
acordem para a realidade. Depois do que se passou nos últimos dias, do que já 
sabemos sobre os contornos do processo e das acusações, do que imaginamos 
mas ainda não sabemos, a pergunta que muitos têm de intimamente fazer é 
“como foi possível?”, “como é que acreditei?”. Porque se não forem por esse 
caminho o seu único refúgio acabará por ser uma qualquer teoria da conspiração 
como a imaginada pelo insubstituível MRPP.

Ao contrário do que se repetiu à exaustão, o carácter não é um detalhe em 
política. E se ninguém deve apagar rostos em fotografias, à la Stalin, também é 
preciso de olhar de frente para o que, no passado, recomenda que se exorcizem 
fantasmas, demónios, maus hábitos e práticas não recomendáveis.
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Yanis Varoufakis : «La Grèce a été vaincue mais 
pas soumise»

Par L’ Observateur / photo SIPA

L’ex-ministre des Finances votera dimanche pour le parti de l’Unité populaire, 
formé de dissidents de Syriza. Entretien avec Christian Salmon
 

Les Grecs votent à nouveau ce dimanche 20 septembre, pour la troisième fois 
en neuf mois après de premières législatives et un référendum. Des élections 
provoquées par le Premier ministre Alexis Tsipras, sans majorité au Parlement. 
L’ex-ministre des Finances Yanis Varoufakis a déclaré qu’il voterait pour le parti 
de l’Unité populaire, formé de dissidents de Syriza.
«L’Obs» publie en exclusivité cet entretien réalisé avec Christian Salmon, 
écrivain et intellectuel français, chercheur au Centre de Recherches sur les Arts 
et le Langage.

La crise des réfugiés comme la crise grecque constituent deux moments 
paroxystiques d’une crise plus générale de l’UE. Il faut les analyser 
ensemble, ce sont deux moments, deux facettes d’une même crise, deux 
symptômes aigus d’un même mal qui est «le mal de souveraineté» en 
Europe.

Yanis Varoufakis : Tout à fait. Les Européens doivent comprendre la cause 
profonde des forces qui depuis un certain temps ont déchiré l’Union européenne 
et qui se sont manifestées avec un maximum d’intensité au cours de ce terrible 
été 2015. Tout d’abord lorsque la démocratie grecque a été écrasée (par une 
menace d’expulsion de la zone euro pour avoir refusé un nouveau prêt dans des 
conditions qui aggravaient la faillite du pays) et ensuite, lorsque l’Europe s’est 
révélée incapable de faire face à la crise des réfugiés.

La cause profonde de cette double crise réside dans le fondement même de 
l’Union européenne qui a été conçue comme un cartel d’industrie lourde avant 
d’évoluer en un consortium de banques, géré par une technocratie incompétente 
qui méprise les principes fondamentaux de la démocratie et qui a développé sa 
propre conception d’une monnaie unique reflétant la logique du Gold Standard 
de l’entre-deux guerres.

Une telle «construction» ne pouvait pas être viable. Lorsqu’elle a commencé à 
se fragmenter sous l’effet de l’implosion du secteur financier au cours de l’année 
2008, notre crise de 1929, les Etats-membres de l’Union européenne se sont 
refermés sur eux mêmes. Le drame grec de juillet dernier, qui a mis à nu la perte 
d’intégrité de l’Europe, et la crise actuelle des réfugiés, qui démontre comment 
l’Europe a perdu son âme, sont la conséquence de cette fragmentation. Voilà 
comment je comprends votre heureuse expression : «le mal de souveraineté».

Les Etats-nations ont perdu leur souveraineté démocratique, l’Union 
européenne ne l’a pas retrouvée. Nous sommes sur un continent en pilotage 
automatique, livré à la main invisible mais bien réelle des marchés... A bord 
du bateau ivre européen deux classes de politiciens se disputent sur la 
direction à prendre et la conduite à suivre.

- C’est précisément ce dont nous faisons l’expérience. Permettez-moi de corriger 
un peu votre métaphore : nous avons lancé par temps calme un magnifique 
bateau-mouche sur un vaste océan. Notre bateau-mouche était splendide, mais 
il n’était pas conçu pour résister aux tempêtes. Pire encore, si nous filons la 
métaphore, quand les éléments se sont déchaînés la férocité de la tempête a 
été proportionnelle à notre manque de préparation. Et quand la tempête a fait 
rage, le capitaine et ses officiers se sont enfermés dans le déni, insistant sur le 
fait que tout cela était la faute des passagers de troisième classe : les Grecs, 
les Portugais, etc. Comme je le dis souvent, notre situation est due à la manière 
stupide dont a été gérée une crise inévitable.

D’un côté les souverainistes réclament «le retour au port» de la nation. 
De l’autre leurs contradicteurs recommandent de faire route vers le large, 
au-delà des eaux territoriales, confiant dans la météo et les courants de 
la mondialisation. D’un côté, la chimère d’un retour à l’Etat-Nation, de 
l’autre, l’utopie mondialiste… Les uns exigent une reterritorialisation de 
la puissance, la sortie de l’euro, la résurrection des frontières. Les autres 
sont partisans d’abandonner tout décisionnisme politique et jusqu’au 
système démocratique et confient la politique aux experts et aux marchés 
financiers. Ces deux machines sont face à face ; elles se regardent en 
chiens de faïence. C’est un dualisme funèbre dans lequel se consume 
l’échec du politique. Cet échec s’est manifesté à la faveur de cette double 
crise sous une figure paradoxale, celle de «l’autoritarisme impuissant»: 
autoritarisme face à la Grèce, impuissance face aux réfugiés. L’autoritarisme 
impuissant, qu’il s’agisse de politique ou de caractérologie, c’est le signe 
de l’insouveraineté...

- Exactement. Ajoutant une dimension supplémentaire à ce faux affrontement 
entre les souverainistes et les euro-loyalistes : ils se nourrissent les uns les autres ! 
Ils sont, à leur insu bien sûr, complices d’un même processus qui engendre à la 
fois la centralisation autoritaire et la fragmentation. La crise grecque et le drame 
des réfugiés en sont l’illustration. Les Etats-membres sont enclins à adopter la 
position du «chacun pour soi», en se posant sans cesse la question toxique 
«qu’est-ce qu’on y gagne ?», pendant que Bruxelles et Francfort, à la faveur de 
ces crises, exigent et obtiennent encore plus de pouvoir arbitraire sur les États-
nations.

Cette fragmentation centralisée est le produit de la terrible architecture de 
l’Europe mais c’est aussi une conséquence de la régression nationaliste qui 
cherche à renationaliser les rêves, les aspirations, les politiques d’immigration, 
la politique fiscale, etc.

A l’inverse, le «non» grec au référendum du 5 juillet et le mouvement 
européen de solidarité à l’égard des réfugiés constituent un mouvement 
de fond, la naissance chaotique d’une opinion publique européenne et 
peut-être l’amorce d’un soulèvement démocratique des peuples européens 
contre les institutions européennes qui ne les représentent plus et qui les 
oppriment... Ce sont des «événements-voyous» selon le mot du philosophe 
Jean Baudrillard à propos du non au référendum français de 2005. Car 
comme le prévoyait Baudrillard, plus s’intensifie la violence intégriste du 
système, plus il y aura de singularités qui se dresseront contre la course 
folle d’une technostructure qui a perdu le contrôle des événements.

- Le majestueux «Non !» exprimé par 62% des Grecs est un legs fantastique de 
la résistance à l’idiotie euro-loyaliste et à son entêtement. Ce ne fut pas un «non» 
à l’euro mais un «non» à un accord au sein de l’eurozone qui était insoutenable, 
agressif et, en définitive, défavorable à la zone euro elle-même.
Les millions de personnes qui ont dit «non» nous disaient : «Nous ne voulons 
pas sortir de l’euro mais nous ne tolérerons pas qu’un pseudo-accord humiliant 
condamne nos enfants à une dépression permanente et à un éternel statut de 
troisième classe en Europe. Et si Bruxelles-Francfort-Berlin continue à vous/
nous menacer avec le Grexit, dites-leur : «Allez au diable !»

Ce «non» a été trahi, sans aucun doute. Mais son esprit ne s’est pas évaporé. Je 
suis convaincu que Baudrillard avait raison et peut-être encore davantage dans 
le cas de la Grèce.

En abandonnant vos fonctions de ministre au sein du gouvernement 
Tsipras, vous avez tiré les leçons de l’expérience de l’insouveraineté : 
l’action politique doit dépasser le cadre des partis nationaux comme celui 
des institutions supra-nationales.

- Dans la période qui a précédé l’élection du 25 janvier 2015, avec Alexis Tsipras, 
nous avons dit au monde : «Ce qui commence en Grèce va se propager en 
Europe...» Nous avions pour slogan : «Nous reprenons le pouvoir en Grèce. 
Nous allons changer l’Europe !» Après la capitulation de juillet, j’en suis venu à la 
conclusion naturelle qu’après la défaite de la Grèce, vaincue mais pas soumise, 
le temps est venu de reprendre le message de notre printemps d’Athènes, qui 
a déjà «contaminé» beaucoup de monde en Europe, et de le porter partout de 
Helsinki à Porto, de Belfast jusqu’à la Crète.

Le Printemps d’Athènes a démontré, même aux Européens qui étaient en 
désaccord avec notre gouvernement, que toutes les décisions importantes sont 
prises en leur nom par des organismes qui en réalité ne rendent de compte à 
personne, au fonctionnement opaque, dictatoriaux, et qui ne respectent aucune 
règle de droit, qui agissent dans l’ombre, qui ont du mépris pour la démocratie. Le 
moment est donc venu de porter le triptyque de la Révolution française «liberté-
égalité-fraternité» au niveau européen, en y ajoutant «tolérance-transparence-
diversité».
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A obra artística de Sonia Delaunay foi 
conferência na UM

Foi uma simpática jovem diplomada em História de Arte da Universidade 
Nova de Lisboa e de Louvre, autora de vários estudos sobre o casal Robert e 
Sonia Delaunay e o Modernismo português, Margarida Mafra, 24 anos, quem 
apresentou ao público no âmbito da Cátedra da Cultura Portuguesa, dirigida pelo 
Prof. Dr. Moura Sobral, esta conferência.

Depois duma apresentação biográfica da artista escolhida, — francesa de origem 
ucraniana, recipiendária da Legião de Honra, que se distinguiu nos movimentos 
que ficaram conhecidos, — mesmo se por vezes de vagas tendências, por 
fauvismo, orfismo, arte abstracta e simultanismo — a conferencista, aplicou-
se na demonstração da influência que o prolífero casal Delaunay teve no 
desenvolvimento do Modernismo português, no primeiro quarto do século XX, 
durante o período em que viveu em Portugal entre 1915 e 1917.

Robert e Sonia trabalharam sobretudo na procura de cores de abstracção, da 
cor pura e no movimento de cores simultâneas, tendo Sónia deixado, para além 
de fabulosa colecção de pinturas, — expostas nos museus e centros culturais de 
todo o mundo, — abundante obra têxtil, livros de arte e tecidos imprimidos para 
vestuário de alta-costura, inspirando outros artistas da sua época, ao mesmo 
tempo que cada vez mais se orientava, na promoção da arte abstracta.

Como exemplo da influência na arte portuguesa, Margarida Mafra dissertou 
sobre um projecto de reabilitação urbana — que por razões desconhecidas 
acabaria por ficar nesse estatuto, — para a decoração em azulejos da fachada 
do edifício da Santa Casa da Misericórdia em Valença do Minho. Caso o 
projecto tivesse avançado, teria sido um momento histórico na arte dos azulejos 
portugueses, devido sobretudo à profusão de cores que o constituíam.

Já fora de portas os assistentes foram unânimes em elogiar o trabalho e a 
simpatia da conferencista, que com simplicidade, saber e arte, lhes transmitiu 
conhecimentos num agradável fim de tarde.

Raul Mesquita

Temas portugueses no projecto de Valença do Minho

fotos net
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CADERNO ESPECIAL 
Espaço do TCorn. Piloto Aviador J.Brandão Ferreira

MIGRANTES: UM PROBLEMA 
HUMANITÁRIO OU GEOPOLÍTICO?

“Quem o inimigo poupa, às mãos lhe morre”.
Provérbio português (muito antigo)

Para quem ainda não tenha dado conta, nós estamos perante um problema 
geopolítico de proporções bíblicas.
O drama dos migrantes, emigrantes, refugiados ou infiltrados é consequência 
daquele e, por sua vez, agrava e amplia o anterior.
Ora sem se perceber e atacar a origem geopolítica da equação, não se pode 
resolver o problema das verdadeiras hordas de deslocados que, voluntariamente 
ou empurrados, se dispõem a percorrer distâncias enormes e a enfrentar 
imensos perigos e incertezas para chegar ao coração da Europa quando têm 
países ricos, de matriz muçulmana (e não só) por perto.

Esta crise, e temos que ser sucintos, deriva principalmente dos conflitos do 
Médio Oriente, que se estendem ao Afeganistão e Paquistão, Irão, “Primaveras” 
Árabes (que nunca ninguém percebeu muito bem o que foram), que têm por 
fundo o “eterno” conflito israelo-árabe e como excrescência – já global – a praga 
do “terrorismo”.

A acrescentar a tudo isto temos a inominável destruição caótica do continente 
africano que a Guerra - Fria fomentou e alimentou, sobretudo a partir da 
Conferência de Bandung, de 1955, e o miserável abandono a que os países 
europeus, sobretudo os ocidentais, votaram os países que “descolonizaram” da 
maneira mais absurda.
Neste período temos que realçar a conflitualidade nos países árabes da orla 
mediterrânea, e a expansão do Corão para Sul, que já vai no paralelo da Nigéria; 
a guerra civil no Sudão e a situação de devastação no Corno de África que fez 
reaparecer a pirataria marítima que tinha sido erradicada em meados do século 
XIX.

O Ocidente abandonou a África à pilhagem, à corrupção e à lei da selva e 
apenas se interessou em deitar mão a matérias-primas e a alguns pontos de 
valor geoestratégico.

A nós, portugueses, que éramos os únicos que mantínhamos uma presença 
equilibrada, civilizada e com futuro naquele continente e na Ásia, não 
descansaram enquanto não correram connosco – com a conivência de alguns 
portugueses transviados.

A ONU, que já devia ter sido fechada há muito, por desde sempre ter mostrado 
a sua inutilidade, a única coisa que faz é injectar “boys e girls” – de numerosos 
organismos que não se cansa de criar - principescamente pagos, em zonas de 
conflito, a fim de fingir que faz alguma coisa.

Trabalho improfícuo, sempre, por nunca atacar causas, mas apenas efeitos, e 
mesmo assim de duvidosa utilidade.

À margem do areópago “onusiano”, reúne-se o verdadeiro Conselho de 
Segurança, que o G7, o G8 e o G20, (e outros) representam.
Melhor dizendo, quem está por detrás dos personagens que aparecem na 
fotografia…

As guerras não sofrem solução de continuidade. Nelas destacam-se três 
protagonistas: os EUA (normalmente com os britânicos à ilharga) e o eixo anglo-
francês.

Os EUA bombardeiam hoje uns, amanhã outros, depois os mesmos e os seus 
contrários. Vendem armamento a todos conforme a égide do momento. Quando 
precisam de inventar mentiras para levar a sua opinião pública a apoiar a guerra 
não hesitam, como foi o caso da segunda guerra do Iraque, aliás como fazem 
sem qualquer pudor pelo menos desde a miserável guerra que moveram à 
Espanha, em1898.1

Só não atacam Israel, mesmo quando estes, em 8/6/1967, atacaram um navio 
de guerra americano – o USS Liberty” - sem qualquer rebuço. Evento escondido 
de imediato pela Administração Johnson. 2

Parece que Kennedy se opôs a que Israel pudesse ter a bomba atómica, ao 
mesmo tempo que queria ter controlo sobre o dinheiro emitido na América e 
retirar esse monopólio ao FED. Acabou morto uns meses depois. Nunca se 
descobriu porquê nem por quem, até hoje.

E, até ver, os EUA também não atacam a Arábia Saudita, onde impera uma 
aliança com a casa de Saud. Esta tem uma posição proeminente na OPEP e 
muito dinheiro investido nos EUA. Ora os “petrodólares” são fundamentais para 
manterem a economia americana e o estado calamitoso das suas finanças a 
funcionar.

Mas não contentes com isto, desde que o “Muro de Berlim” caíu não páram 
de empurrar a barriga para cima dos russos, aproveitando-se da fraqueza em 
que as consequências da Perestroika, e a descolonização forçada do império 
soviético, os tinha deixado.

1 Tenho ouvido muita gente dizer e escrever, que os EUA só fazem asneiras, que 
são “jovens”, que não entendem de política externa, etc.. Nada de mais errado. 
Quem puxa os cordelinhos na maior potência do mundo, sobretudo a partir da I 
Guerra Mundial, sabe muito bem o que anda a fazer e fá-lo propositadamente. 
Por vezes enganam- se, é certo, mas tal é resultado de opiniões internas 
divergentes, mas relativamente aos objectivos que perseguem no momento, não 
por qualquer tipo de bondade.

2 Episódio ocorrido durante a “Guerra dos Seis Dias”. O navio fazia espionagem 
e estava desarmado. Foi atacado por caças israelitas que o sobrevoaram 12 
vezes, antes de o atacarem. Descolaram caças do Porta - Aviões USS Saratoga, 
para interceptarem os aviões atacantes, mas o Secretário NacNamara mandou-
os regressar. Os americanos sofreram 34 mortos e 140 feridos, e os sobreviventes 
foram proibidos de falar no assunto.

E, passe a ironia, quando os sobreviventes de um dos piores regimes e ideologia 
de todo o sempre, estão a aprender a ser….. capitalistas!

Ele foi a Sérvia e a Geórgia; ele foi a tentativa de meter todos os países de leste 
na Nato; a instalação de mísseis na Polónia, na República Checa, na Roménia, 
etc.. A seguir atiraram-se para cima da “buffer” zona de segurança dos russos, 
chamada Ucrânia e pretenderam retirar-lhes a Crimeia. Para já não falar na 
guerra surda que por aí vai sobre a construção de oleodutos e gasodutos e 
muitas outras coisas.

Não quer dizer que os russos sejam flor que se cheire, mas uma coisa é não 
permitir que o “urso” nos chateie, outra coisa é ir chatear o urso…

O urso começou a retaliar.

A Inglaterra, que é protagonista e sabe que a “Royal Navy” já não domina 
os mares, encosta-se aos EUA sua antiga colónia com a qual – caso inédito 
– perderam três guerras (1776, 1812 e 1815). Sabem muito de diplomacia, 
doutrina e estratégia e a “City” de Londres ainda se mede com a Wall Street. 
Em troca têm posição relevante na NATO e acesso a informação privilegiada e 
tecnologia de ponta.

E convém não esquecer que foi lá que emergiu a Maçonaria especulativa, em 
1717, e foi base de organizações de pensamento estratégico – ao mesmo tempo 
públicos e reservados (chame - mo - lhes assim), de que as “Round Tables” e a 
“Chatman House”, ocuparam lugar de relevo.3

Este tipo de organizações foi sendo “exportado” para o outro lado do Atlântico.
A França, que não tem nada de pragmática e cujos governantes ainda pensam 
que o Napoleão vai voltar de S. Helena, está minada por todos os lados e vive 
no pânico da Alemanha. Restam-lhe uns navios, algumas esquadras de voo e a 
Legião Estrangeira. O resto é uma dor de cabeça. Dispondo de uma diplomacia 
tortuosa e contraditória, arrogam-se pesporrências, mas não são para levar a 
sério.

Constituíram, porém, um acordo militar separado dentro da NATO e da UE, com 
o Reino – Unido – o Acordo de Dover - para actuarem em conjunto, quando tal 
lhes interessar.

Foi assim que atacaram a Líbia e lançaram o caos naquela hipótese de país e 
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fizeram desaparecer o Kadhafi uns dias depois de o convidarem para almoçar 
no Eliseu.

E agora preparam-se em conjunto, para atacar a Síria, mas não se sabe bem o 
quê ou quem!

3 “Round Table” é um nome alusivo aos Cavaleiros da Távola Redonda…

Tudo gente do mais fino recorte…

Uma palavra para a Alemanha, por motivos óbvios.
A Alemanha, sobretudo a partir de 1871, e antes dela o Sacro Império Romano 
- Germânico, sempre representou, pela sua posição central na geografia do 
Continente e “Poder”, é o fulcro de toda a política europeia. Os germânicos são 
um povo forte, racional, organizado, trabalhador e sério. São porém arrogantes, 
pouco desenrascados e flexíveis e demasiado disciplinados (no sentido em que 
acriticamente se deixam encarneirar).

Sofrendo ainda de uma falta de humor que os não favorece nada.
Acontece que foram pesadamente derrotados na segunda guerra mundial 
e diabolizados por causa do regime nazi (que continua mal enquadrado e 
explicado), que terá levado à guerra – o que não é inteiramente verdade – e às 
perseguições que fez a minorias étnicas, nomeadamente aos judeus, o que de 
facto se terá passado, embora não na escala oficializada.
A seguir à guerra a Alemanha foi ocupada militarmente e dividida em quatro 
zonas de ocupação. O mesmo aconteceu com a antiga capital, Berlim. 
Procedeu-se em seguida a um programa de “desnazificação” intenso e quando 
lhe outorgaram uma constituição, em 1949 – já que até hoje nunca houve um 
Tratado de Paz, oficial – esta foi acompanhada de um conjunto de cláusulas 
secretas pesadíssimas, não havendo a certeza se algumas perduram ainda hoje.
Na Alemanha existem leis de delito de opinião e há um conjunto de temas que 
não podem ser discutidos ou postos em causa.

Tem estado privada de usar as suas reservas de ouro e tem pago pesadas 
indemnizações de guerra, nomeadamente a Israel.

Pior do que tudo foi-lhes inculcado um sentimento de culpa que os tolhe em 
permanência, que Hollywood não se esquece de recordar todos os anos e que 
todas as organizações judaicas e, sobretudo sionistas, não deixam de vigiar 
constantemente.

Ou seja a Alemanha não é um país completamente livre, e só começou a reganhar 
a sua soberania após o Tratado 2+4, de 1994, que terminou com a ocupação 
militar – embora nem todas as tropas tenham abandonado o solo alemão – e 
selou a unificação.

Ou seja o Estado e a Nação alemã encontram-se fortemente condicionados, 
política e psicologicamente.
São estes os factores que explicam a atitude da Chanceler alemã e do seu vice, 
mesmo que Frau Merkel não concorde com as incríveis medidas anunciadas 
para o acolhimento de migrantes, as quais poderão espoletar uma revolta na 
população alemã.

Finalmente apareceu – ninguém sabe exactamente como – o auto-denominado 
Estado Islâmico.
Um “Estado Islâmico” que se tem entretido, em exclusividade (até ver) a … matar 
e destruir, islamizados!

Ninguém descobre e, ou, diz quem os financia, quem lhes compra o petróleo, 
que supostamente conseguem vender, quem lhes fornece o armamento, etc.
Até já atacaram o Hamas!

Quando se investiga um crime, e primeira pergunta que um investigador faz é 
quem sai favorecido com o mesmo. A analogia aplica-se aqui.

Não deixa, outrossim, de ser curioso verificar que até agora – a não ser que me 
tenha escapado algo – não houve nenhum ataque do Estado Islâmico a Israel 
ou a qualquer interesse judaico em qualquer parte do mundo; tão pouco alguma 
declaração de um governante israelita contra a dita organização.

Estranho é, também, que o governo jordano que tão indignado ficou por os ditos 
cujos lhe terem queimado barbaramente, um piloto, apenas tenha feito um raide 
aéreo de retaliação, remetendo-se a partir daí, à inanidade.

Tudo isto depois de, sem se saber como, terem desatado a atacar o governo sírio 
e a provocar a guerra civil no país, visando a deposição do Presidente Assad. 
Que terá feito este infeliz para passar de repente a besta? Não é democrata? 

Ora vão gozar com outro!
Ou será que foi uma maneira indirecta de atacar o Irão, coisa que esteve por um 

triz, mas não aconteceu, e de minar também a construção de alguns oleodutos 
e gasodutos de que não se fala?

Aparentemente quem não gostou deste desfecho foi o governo israelita que 
continua a bater na tecla de ser necessário atacar o Irão e cujo Presidente 
Nethanyahu não se fez rogado em ir falar no Congresso Americano, contra a 
posição de Washington (sem se saber quem o convidou.4

Parece que todo o mundo achou tal gesto uma coisa natural!

As coisas que se passam no mundo e a gente a ver…
Ora apesar desta sucessão de conflitos que dura há décadas, nunca tinha 
havido uma tão grande fuga em massa de pessoas, rumo à Europa, isto é, aos 
países mais ricos da Europa, pois ninguém quer ir para o Kosovo (chiça!), nem 
para a Rússia, não que lá faz frio e os eslavos não são propriamente um modelo 
de simpatia…

Porque é que há agora?

Porque é que eles não se acolhem aos países vizinhos?

Onde arranjam dinheiro para a viagem e para pagar à corja de passadores (que 
ninguém caça), que os transportam como não se transporta gado?

4 A data escolhida – 3/3/2015 – não foi, seguramente, acidental, já que é o dia em 
que se comemora o jejum de Ester que leva ao “Purim”, a festa que comemora 
a libertação dos judeus na antiga Pérsia. Hamã, o Amalaquita, preparava o 
genocídio contra os judeus.

Porque é que os responsáveis por todos estes erros e barbaridades não são 
chamados à pedra?

Porque é que só a Europa é que tem que acolher esta gente toda?
Qual é o limite de migrantes que podemos aceitar: um milhão? Dois? 10? Não 
há limite?

Mais uma vez: a quem isto pode interessar e favorecer?
A maneira como a maioria dos países da União Europeia e, sobretudo as 
mensagens oficiais oriundas de Bruxelas, têm olhado para toda a situação é uma 
aberração em termos de senso; chegando ao despautério de invocar princípios 
cristãos para acolher os refugiados, quando, há décadas, andam a atacar e a 
tentar destruir o Cristianismo, na Europa…

O sinal que se está a dar é, “venham todos”!

As acções já enunciadas e a que querem dar um cunho de obrigatoriedade vai, 
por seu lado, causar mais confusão, conflitos e eventuais alterações geopolíticas.
Pode inclusive levar ao fim da UE e, no limite, a guerras civis por todo o lado, 
com o muito possível extermínio, a prazo, das populações de raiz europeia.
Vamos tentar elucidar tudo isto um pouco melhor.

“O homem é o homem e a sua circunstância”.
Ortega y Gasset

A Humanidade é uma só, mas não é una, está dividida em diferentes comunidades 
humanas, com características de cor de pele, hábitos, culturas, línguas, religiões, 
etc., completamente distintas.

As vicissitudes da História foram mudando e agrupando estes seres humanos 
com um grau de desenvolvimento sempre diferenciado, à medida das afinidades 
– que geram coesão – do poder do mais forte, da evolução do Direito e do reforço 
ou retrocesso, da consciência moral e dos ditames das diferentes religiões, em 
comunidades que passaram do clã, à tribo; desta à cidade - estado; aos impérios; 
finalmente aos países, cujo expoente maior sãos os Estados-Nações.

Pelo meio houve alianças, integração pela força ou voluntária e rupturas do 
mesmo modo, etc..

Como pano de fundo, a sempre presente guerra, ou seja a tentativa de impor um 
poder a outrem, ou de solucionar conflitos por meios violentos.

Desenvolveram-se, no entretanto, dezenas de ideologias e formas de governo, 
que seduziram e arrastaram milhões de pessoas em diferentes épocas; tudo 
debalde, pois nunca tal resolveu o problema da Harmonia, da Paz, da Justiça e 
do Desenvolvimento.

A natureza humana não o permite; estamos perante a eterna luta do Bem contra 
o Mal, mistério que ninguém sabe explicar.

Mas há sempre gente – não direi que muitos não tenham boas intenções – com ideias.
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Alguns cidadãos criaram, nos anos 20 do século XX, o Movimento Pan-Europeu. 
Ainda existe, mas poucos o conhecem. Que advoga este Movimento? Pois a 
fusão de todos os povos da Europa, o fim das fronteiras e dos países.
Para ajudar a este desiderato advogavam a emigração em massa de negros 
e asiáticos e, já se vê, de muçulmanos (aqui a coisa começou a sair fora de 
controlo). Este movimento seria depois alargado podendo ir de S. Francisco a 
Vladivostok … Quer dizer ao mundo inteiro.

É este movimento que representa a origem próxima da UE.

Em rota de aproximação a este movimento entrou um outro, fundado pela alta 
finança internacional, cuja estrutura de poder começou a ser construída há cerca 
de 250 anos, e nunca mais parou de ser aperfeiçoada. Os dois movimentos 
encontraram-se e estabeleceram, aparentemente em comum, plataformas de 
entendimento.

Desabou no meio disto, tendo recebido o apoio destes últimos, o Movimento 
Sionista mastigado e implementado na segunda metade do século XIX e cujo 
propósito único inicial era o da constituição do Estado de Israel.

“Não procures nem creias, tudo é oculto”
Fernando Pessoa

Vejamos o que pode acontecer a quem é muito rico? Pois quer ser mais rico! E 
depois? Depois a espiral não pára até se fartarem das coisas mundanas: jogo, 
mulheres, bens, etc..

Daqui parte-se para a conquista do Poder. O Poder é afrodisíaco e o seu usufruto 
e manipulação pode representar uma compulsão superior ao sexo, ou a qualquer 
outra actividade. Cá está, novamente a natureza humana no seu esplendor…
Alguns casos recentes passados na sociedade portuguesa (isto é, à nossa 
escala) ilustram até, o que acabo de dizer.

Fenómeno semelhante se passa com o sentimento de pertença a uma Sociedade 
Secreta, ou discreta.

Ora no seio deste grupo alargado de financeiros/geopolíticos, que raramente 
dão a cara e assumem o que querem ou fazem, onde pontuam famílias de 
origem judaica (normalmente Azekanazis, não Sefarditas), e outros de matriz 
Protestante, começaram a desenvolver-se ideias de domínio mundial, com a 
instalação de um futuro governo a essa escala.

Ora para tal necessitam de globalizar a economia – cuja principal arma 
é a manipulação financeira – e a mestiçagem completa de todas as raças e 
comunidades.

A seguir (já está em marcha) virá o controlo da natalidade e da genética; a 
introdução de um “chip” debaixo da pele; o controlo (monopólio) das sementes, 
a imposição de “vacinas”; o controlo das mentes; a erradicação do dinheiro (em 
papel e moeda) e várias outras iniciativas “filantrópicas”, algumas das quais nos 
habitámos a ver nos filmes de ficção científica.

A tal “Humanidade Única”.

Aliás, no mesmo sentido em que a Maçonaria inventou a figura do “Grande 
Arquitecto do Universo”, e com isso tenta substituir os diferentes deuses e 
religiões.

É claro que o que é veiculado é que tudo isto é fruto do mais acrisolado 
filantropismo, pois destina-se a acabar com as guerras e a garantir a felicidade 
terrena e a justa distribuição dos bens.

A mim parece-me – e gostava de estar errado – que apenas se trata de ambição 
de poder por uns deslumbrados que se julgam “eleitos”, que pretendem reduzir 
os humanos a uma espécie de escravos modernos robotizados.
Ou seja até perdermos a Liberdade.

Este cenário não fica completo, nem é possível, sem a destruição da família 
tradicional.

A família tradicional é um obstáculo formidável a esta putativa tentativa de 
hegemonia do mando – e só não é patética – porque é real e perigosa.
A família é a célula base da sociedade e das nações. São as famílias que educam 
os filhos, passam valores, tradições e cultura.

Ora seria muito difícil mudar a sociedade a contento, sem a destruição dos laços 
familiares.

Vou escusar-me a listar toda a parafernália de barbaridades que foram postas 
em prática e instigadas, sobretudo a partir dos anos 60 do século XX, com este 

objectivo ou resultado. Pensem um bocado que chegam lá.

Mas o curioso de tudo é que, tanto quanto se consegue saber, os ditos cujos 
que se afadigam nestas andanças paranóicas, tentam preservar os seus laços 
familiares não só casando entre si, como utilizando a via matriarcal como 
definição de ADN exclusivo!

“Nunca se mente tanto como depois de uma caçada, durante uma guerra, 
ou antes de umas eleições”
Otto Von Bismark

A criação do Estado de Israel, atrás apontado, representa uma situação peculiar 
e única no mundo.

Não se tratou de um caso de auto - determinação, nem de descolonização, tão 
pouco de uma revolta contra um usurpador, como tinha acontecido num passado 
remoto contra Assírios e Romanos.

Tratou-se de uma acção concertada de emigração de população judaica que 
vivia espalhada pelo mundo, nomeadamente da Europa Central e Rússia, para 
a antiga Palestina, a grande maioria dos quais não descendia de ninguém que 
tivesse habitado o território.

E, a partir daí, construir um Estado.

Aliás, creio, que até hoje nenhum Chefe de Estado ou de Governo israelita é 
descendente de semitas.

Esta migração juntou-se a uma minoria semita que habitava o território há 
séculos, e estaria integrada no Império Otomano, que se desfez no fim da I 
Guerra Mundial, ficando posteriormente debaixo do “mandato” da Grã-Bretanha, 
concedido pela Sociedade das Nações.5

Ora tinha sido justamente o governo inglês que foi abordado, em 1916/7 – quando 
os alemães estavam a ganhar a guerra e pretendiam negociar um armistício – 
que uma delegação sionista, que pretendia continuar a guerra, oferecendo os 
seus préstimos para fazer com que os EUA entrassem na mesma, contra as 
potências centrais, pedindo em troca o apoio britânico para a instalação de um 
Estado Judeu na Palestina.

O governo inglês reagiu como a sua diplomacia costuma, e daí surgiu a 
“Declaração Balfour”, em 1917 (pode ser consultada em qualquer lado), em que 
aquele país dava o seu acordo de princípio e prometia os melhores esforços…
Declaração entregue ao Barão de Rothschild.

Ora foi isto que está verdadeiramente na origem do Estado de Israel; da entrada 
na guerra dos EUA e da mudança de atitude dos alemães para com os judeus 
(com os quais tinham feito um acordo muito vantajoso para todos, no início do 
século XIX) e, sobretudo, após o que se verificou com o armistício que se tornou 
uma rendição, de 1918 e com a humilhação do Tratado de Versalhes, do ano 
seguinte.

5 O “aborto político” que antecedeu a ONU…

Quanto aos ingleses tiveram muitos amargos de boca posteriores e acabaram por 
sofrer actos de sabotagem e terrorismo, por parte de organizações combatentes 
judaicas, na Palestina, acabando por abandonar o território com o rabo entre as 
pernas.

Existem outros casos que se podem assemelhar aos judeus, mas que não 
tiveram, até ver, sucesso: por exemplo a fundação de um estado “cigano” na 
Transilvânia; um estado Curdo entre o Iraque, a Síria, o Irão e a Turquia; um 
estado autóctone aborígene à volta da cidade de Alice Springs, na Austrália, ou 
até, um estado “índio” aproveitando as reservas indígenas do Wyoming, onde o 
General Custer foi trucidado com o Sétimo de Cavalaria!

Não deixa também de ser curioso como os europeus que passaram a ser tão 
lestos em auto determinar (isto é, abandonar povos num estado incipiente 
de civilização, á sua sorte) povos que dominavam, e que ao contrário dos 
portugueses, nunca quiseram integrar, passaram a preocupar-se tão pouco com 
a sua própria independência, querendo diluir-se em federalismos espúrios, ao 
mesmo tempo que partes do seu território se pretendem separar, como é o caso 
da Catalunha, da Escócia, da Córsega, etc., estando outros à espreita; quando, 
simultaneamente, outros se desintegram, caso da ex-Jugoslávia e o Kosovo é 
forçado a uma independência artificial…

Eis um grau de contradições e de insanidade difícil de imaginar e impossível de 
gerir.

Isto para já não falar da praga do mais furioso individualismo que atravessa o 
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mundo ocidental e que, conjuntamente com o relativismo moral, seu “compagnon 
de route”, estão a transformar ou a querer transformar, cada pessoa, em Deus 
de si próprio e fazedor da sua própria moral.

“Não houve uma só ocasião na História em que a esquerda não tenha 
provocado desastre atrás de desastre, cujo preço foi sempre pago, 
principalmente pelos mais fracos.”

Jorge Semprun

(Economista, prisioneiro dos nazis
 e Ministro da Cultura de um governo do PSOE, 

em Espanha), In “Público” de 10/6/2011.

É preciso enquadrar a vaga de migrantes em todo este quadro cuja complexidade 
apenas foi abordado pela rama.

Mas, sendo os conflitos em África e no Médio e Próximo Oriente, praticamente 
endémicos, o que terá levado a este êxodo repentino?
Não temos certezas, mas temos por certo que nada se passa no mundo por 
acaso, ou sem haver uma mão por detrás.

As modernas tecnologias não explicam tudo, nem podem sustentar um fenómeno 
destes – tipo mobilização pelas redes sociais – como, aliás, nos quiseram 
fazer crer, que esteve na origem das Primaveras Árabes, que rapidamente se 
transformaram no Inverno do nosso (e deles) descontentamento!

Na Líbia não existe qualquer tipo de estado ou autoridade organizada que 
controle o fluxo de refugiados - porém, onde é que estes têm dinheiro para pagar 
aos passadores? Que dizer da Tunísia, da Turquia, do Líbano, do Egipto (onde 
curiosamente não se levantaram críticas, relativamente à matança dos islamitas 
e onde impera uma ditadura militar, tão detestada no Ocidente?

E os estados ricos do Golfo Pérsico – porque é que estes não têm quotas para 
refugiados que até são da mesma fervorosa e prosélita fé?

Parece que agora a “bete noir” é o Estado Islâmico (EI) que, de facto, tem 
procedido a barbaridades apenas igualadas pelo carniceiro lunático, o comunista 
Pol Pot, no Camboja.

Como ninguém tem coragem para os ir combater no terreno pois para isso 
é preciso “tomates” e infantaria – que de arma mais numerosa, em todos os 
Exércitos, passou a vias de extinção, em todos os democratíssimos países 
ocidentais - resolveram os americanos (que por norma criam os conflitos e 
depois se entretêm a combatê-los) e alguns países vizinhos, atacá-los com 
aviões e “drones”.

Ora não se vai conseguir atacar umas centenas ou milhares de elementos 
do EI, com aviões e “drones”, se estes estiverem disseminados pelos países 
europeus…

E é curioso que quem melhor tem combatido o EI são os Curdos, que nem são 
um Estado…

“A humanidade não existe sociologicamente, não existe perante a 
civilização. Considerar a humanidade como um todo é, virtualmente, 
considerá-la como nação; mas uma nação que deixa de ser nação passa 
a ser absolutamente o seu próprio meio. Ora um corpo que passa a ser 
absolutamente do meio onde vive é um corpo morto. A morte é isso – a 
absoluta entrega de si próprio ao exterior, a absoluta absorção no que 
cerca. Por isso o humanitarismo e o internacionalismo são conceitos de 
morte, só cérebros saudosos do inorgânico o podem agradavelmente 
conceber. Todo o internacionalista devia ser fuzilado para que obtenha 
o que quer, a integração verdadeira no meio a que tende a pertencer. Só 
existem nações, não existe humanidade.”
Fernando Pessoa, in “Textos Filosóficos e Esotéricos – 1915”

Tudo isto serve para chegar à conclusão que a estratégia seguida pela UE, e 
a ONU – afinal porque é que o assunto não se discutiu naquele fórum? – está 
profundamente errada.

Em primeiro lugar não há estratégia, mas apenas pontuadas. Nem pode haver 
pois a UE é um aborto político que quer misturar e conciliar, água com azeite, 
potássio com sódio, essência de eucalipto com suor.
Depois porque não existe pragmatismo, sendo certo que existe um problema 
moral grave: o dever de ajudar quem está desamparado, é vítima de atrocidades 
e possa estar em perigo de vida.

Só que para a maioria dos países europeus existe um problema da sua própria 
sobrevivência.

Esta sobrevivência tem vários matizes e âmbitos.

migrantes a mais. Números recentes indicam que em 2050 haverá 50 milhões de 
muçulmanos, fora o resto.
Por outro lado, não se carece de grandes demonstrações para perceber que 
a maioria destes emigrantes, maioritariamente os muçulmanos e negros e em 
menor número os oriundos da bacia hindustânica, não se quer integrar e são 
racistas.

A maioria dos europeus não lhes fica atrás, embora a propaganda dos “direitos 
humanos”, movimentos anti-racistas e o chavão do multiculturalismo, tenha 
melhorado um pouco as coisas, ou tornando-as latentes.

Porém, a política multicultural falhou em toda a linha, como já é hoje reconhecido, 
a começar pela Chanceler Merkel.

Finalmente, o choque cultural entre comunidades é tremendo e o aumento 
da criminalidade por parte de emigrantes e, sobretudo 2ª e 3ª gerações dos 
mesmos, tem vindo a aumentar consistentemente e tem sido percebido pela 
opinião pública, apesar do indecoroso e antidemocrático, escamoteamento, a 
qual tem sido alvo na comunicação social e na própria aplicação da Justiça.
Ora tudo isto, e não é pouco, está a levar à descaracterização dos países 
que, no final, irão desaparecer como os conhecemos, à destruição da matriz 
cultural de cada um deles e ao aumento de tensões sociais que podem levar - e 
inevitavelmente levarão - a conflitos violentos e a muitas guerras civis um pouco 
por todo o lado.

Pode levar algum tempo mas quando começar vai ser como um rastilho de 
pólvora a arder.

Os velhos estão cansados e descrentes, os de meia - idade, entretidos a ver se 
ganham dinheiro, e os novos vivem despreocupados entre praias, concertos, 
internet, sexo, charros e anos sabáticos para gozar a vida, etc. (os que podem), 
mas lá chegarão.

Por último, ao baixarem os braços e afirmarem querer acolher todos os que 
se apresentem nas fronteiras, a Comissão Europeia e a maioria dos países 
europeus, com a Alemanha à frente, numa atitude irresponsável que não se 
coaduna nada com a sua maneira de ser, estão a dar sinais errados, que só vão 
incentivar a vinda de mais gente.

A excepção tem sido a Hungria – cujo governo tem sido miseravelmente atacado 
e apelidado de extrema - direita – e também a Dinamarca que já chegam ao 
ponto de fazer publicidade no Líbano, afirmando restrições ao estatuto de asilo 
e cortes nas ajudas sociais.

Entretanto outros países começam a reagir e a impor controlos sucessivos.
Perguntas simples: quantos milhões de migrantes vão os países da UE acolher?
Quantos é que se podem acolher? Um milhão? Dois? Quantos? Onde está o 
limite? Ou não há limite?

O que se faz a seguir?

Requisitam-se as casas dos cidadãos para albergar os que migram? Quem lhes 
vai dar de comer e tudo aquilo que precisem? Onde vão trabalhar?
Devolvem-se à procedência ou manda-se vir a família? Quem paga os custos (e 
não estou só a pensar em custos materiais)?

O que nos leva à magna questão que ninguém se atreve a fazer: nós queremos 
deixar de ser o que somos?
Nós queremos ser obrigados a conviver com pessoas que não nos dizem nada?
Nós queremos deixar de ter país?

Deixam ao menos que possamos escolher?
Pois é, para já nenhum alto responsável seja do que for, se vai atrever a colocar 
ou a responder a estas questões…

Esta verdadeira “invasão” vai provocar outro mal terrível e transversal: vai dividir-
nos a todos ainda mais!

E a História ensina-nos duas coisas – entre tantas outras.

Não se deve chamar o putativo inimigo para o nosso seio – vejam o que 
aconteceu aos visigodos divididos, quando uma facção chamou os bérberes 
para os ajudarem: em poucos anos a Península Ibérica foi conquistada, e só o 
Carlos Mardel os parou em 732, já eles iam em Poitiers.6

6 Presença, que agora serve de justificação para um futuro domínio…
Foi preciso esperar por 1492, para que fossem expulsos de vez. Eu disse de 
vez?



25

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français abc portuscale jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français
A segunda ilação tem a ver com o facto de ser sempre problemático a prazo e 
origem de numerosos conflitos, disseminar núcleos de população no meio de 
outras, que sejam mais ou menos hostis.

Drama em que a Europa Central e de Leste têm sido um palco privilegiado.

UMA PALAVRA PARA A SANTA MADRE IGREJA

“Em muitas coisas não pareces sucessor de Pedro, mas de Constantino”.
S. Bernardo, ao Papa Eugénio.

Chiste antigo aludia a um padre que, já com um grão na asa, confundia na sua 
homilia, entre outras coisas, os “annus sanctus, com os cús dos bispos”.
Pois agora parece que é a própria Igreja que não está a olhar para toda esta 
catástrofe com os dois olhos que o Senhor lhes deu…

Sei que existe um velho ditame cristão que reza que se deve “fazer o Bem sem 
olhar a quem”, mas não parece nada prudente e sensato, aplicar esta máxima 
no presente contexto.

Por isso a atitude do Santo Padre e do Vaticano aparentam ter sido pouco 
ponderadas.

Ser misericordioso não implica ser parvo; a Caridade deve ser esclarecida, não 
cega, sob pena de gerar injustiças e ter Fé não obriga ao suicídio.

Aliás, já não me lembro de qual foi o último padre, missionário ou religioso, que 
tenha procurado afincadamente o martírio. Parece que tais inclinações estão 
confinadas a raríssimos prosélitos de religiões orientais e a multidões de … 
islamizados…

Dá até ideia de que a Igreja se apressou a reagir, pondo-se em bicos de pés, 
para estar na linha da frente, parecendo querer tirar dividendos de uma situação 
que lhe caiu no regaço como mel na sopa.

Estranha-se porém, que nunca tenha mostrado tanto afinco a defender e ajudar, 
as comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, que são vítimas de violências 
várias em que a morte não representa a pior de todas!

Desde os Coptas no Egipto, aos cristãos da Síria e do Iraque; desde a Nigéria, 
à Indonésia, etc., com a veemência e liberalidade como o está a fazer agora.
E que sobre este tema mantenha as maiores cautelas e nunca se tenha lembrado 
de solicitar auxílio a outros países mesmo àqueles que são de matriz cristã e, 
ou, católica.

Nem se entende, outrossim e por exemplo, qual será a diferença do que se 
passa agora, com a crise de refugiados provocada pela guerra civil no Sudão, 
por “acaso” ocorrida entre cristãos, no Sul, e islamizados, no Norte!

Mas agora apresta-se a abrir todas as portas a quem salta por cima de todas as 
barreiras aos gritos de “Allah akbar” – Deus é grande! Só que não se trata do 
mesmo Deus Trinitário, espelhado no Evangelho. Antes pelo contrário, Allah, a 
quem o Corão chama de “Misericordioso”, não aparenta ter muitos seguidores 
desse título e muito menos respeitadores de evangelhos alheios.

E não são os únicos.

Um “pormenor” que terá escapado ao tempo de reflexão para tal destinado em 
templos, conventos, retiros, grupos de oração e restante parafernália do culto.
Fico até surpreso, porventura indignado, como Sua Santidade mandou abrir 
as casas religiosas e as das famílias católicas, aos refugiados e não ofereceu 
a Praça de S. Pedro e os Jardins do Vaticano para os migrantes, no mínimo, 
acamparem.

E quem os for ajudar, não se deve esquecer de usar roupas seculares e sem 
crucifixos, para não ofenderem qualquer consciência!
A Igreja aspira – e bem – a levar o máximo de pessoas para o Céu, para o que 
é mister evangelizar os humanos no caminho da salvação, como Jesus Cristo 
deixou testemunho, expresso e vivencial.

Mas não deve cometer o erro de pensar que já vive no Céu e não na Terra.
Ámen.

E PORTUGAL?

“Todos os homens dos 15 aos 60 anos se armem; cidades, vilas e povoações 
que se fortifiquem; quem não o fizer incorre em pena de morte e as vilas que 
franquearem as suas portas serão arrasadas.”
Real Decreto de 11/12/1808, incitando os portugueses a resistirem aos franceses
Portugal abdicou de tudo.

Desde 1974, que Portugal abdicou de si.
Deitou a História para o caixote do lixo, ignorou a Geopolítica e pensa que a 
Estratégia é coisa de treinadores de futebol.

Alçou traidores e desertores a funções de mando, deixou a mentira campear 
livremente transfigurando e condicionando, as mentes e o sentir da população.
A actuação mais visível e sistemática, da acção dos órgãos de soberania, foi 
abdicar da mesma e destruir paulatinamente, todo o “Poder Nacional Português”: 
político, diplomático, económico, financeiro, militar e psicológico.

Foram tão incompetentes, ignorantes e corruptos que delapidaram a “pesada 
herança”, as “ajudas” do FMI e a batelada de fundos comunitários acabando, 
ainda assim, sem moeda própria e uma dívida enorme, impagável e uma “troika” 
a mandar em nós como miúdos mal comportados.

Numa palavra, esta Terceira República não realizou nada com um escudo/euro 
de riqueza que criasse. Tem destruído as funções vitais do Estado e subvertido 
a Nação!

Não têm de que se rir e deviam, no mínimo, fazer penitência para todo o sempre.
Acresce uma má formação e leviandade de estalo, ao “acreditarem” que não 
havia ameaças e se surgisse alguma coisa, a NATO trataria disso. Quanto à 
Economia e Finanças, Bruxelas tomava conta do assunto, pelo que se afadigaram 
em aceitar tudo o que viesse de lá.

Enfim, o esplendor de Democracia (até o PCP fala em Democracia!), podendo 
cada um passar a tratar calmamente dos seus negócios e disfrutar!
Azar dos Távoras, saiu tudo furado.

O País mergulhou de cabeça na UE – à revelia de seis séculos de História 
e sem estar preparado para isso; secundarizou as relações bilaterais (a não 
ser com Espanha, sem qualquer cautela); faz umas declarações piedosas e de 
circunstância, sobre o antigo Além-Mar e passeia, de dois em dois anos, pela 
Cimeira Ibero-Americana.

No mais não se conhece um governante português que tenha uma ideia seja 
sobre o que for, nem qualquer posição digna de nota pelo que se passa no 
mundo, mesmo quando os interesses portugueses estão em jogo.

Lembro-me de uma excepção a este comportamento e chama-se Timor.

Mas tal aconteceu depois de termos criado no território, problemas que não 
existiam, que acabaram por degenerar em guerra civil e ocupação militar 
externa. No fim, nunca se soube quantos morreram, mas estima-se que rondem 
os 200.000.

Ainda assim levámos cerca de 10 anos a reagir e por uma questão fortuita de 
aparecer um vídeo com violência, choro e ave-marias, no cemitério de Santa 
Cruz.

Tratou-se, pois, mais de um milagre…

No fim lá se conseguiu tornar independente um pedaço de terra e um grupo de 
gente, que não tem qualquer viabilidade para o ser, nem sequer o queria ser. Até 
isso lhe coartámos ao não se fazer a terceira pergunta óbvia, no referendo, e 
prevista nos processos de descolonização: Querem ser portugueses? 7

Convenhamos que o saldo no fim desta saga não nos favorece…

E assim chegámos aos dias de hoje e à catástrofe dos refugiados e migrantes.
Ao princípio os governantes portugueses fizeram o que costumam, isto é, ficaram 
calados e quedos à espera de passarem nos intervalos da chuva.

Pois por norma, entendem que foram eleitos, não para antecipar e resolver 
problemas, mas para os escamotear e chutar para canto.

Quando têm mesmo que fazer ou dizer algo, escudam-se nas deliberações 
europeias e tentam intuir o sentir maioritário, para depois ir na onda. O que se 
passou com o reconhecimento da independência do Kosovo é bem ilustrativo do 
que descrevi.

Ora mesmo com milhares de migrantes à porta, porque é que haveriam de ter 
algum comportamento diferente?

Portugal tem tido relativamente à imigração alguma sorte e algum crédito.
A sorte resulta do número de imigrantes, apesar de elevado (rondam os 430.000), 
ainda ser gerível, apesar de termos importado muita “escória” humana.

A nossa posição geográfica, economia medíocre e desconhecimento – só o 
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Ronaldo e o Mourinho fazem mais pela imagem do país do que tudo o resto 
junto – não tem sido de molde a atrair um fluxo imigratório mais significativo.
Por outro lado, a maioria dos negros são de matriz portuguesa, aquilo a que 
chamo de “pretos doces” o que tem minimizado os problemas. A gente de Leste 
é maioritariamente trabalhadora e capaz e fica deslumbrada com o “paraíso” 
em que vieram desembocar; apenas as “mafias” são muito perigosas. Os 
brasileiros vão e vêm, adaptam-se bem embora não sejam um modelo de 
trabalho, à excepção da restauração. Como não gostam de “vergar a mola”, à 
mínima dificuldade têm tendência para se irem embora. Sem embargo registam-
se muitos casos de criminosos entre eles, a que não é estranho o clima de 
insegurança que se vive no Brasil.

Finalmente existem poucos muçulmanos e são quase todos oriundos do ex-
ultramar português, ou seja, ainda foram formatados na nossa maneira de ser e 
estar. A “importação” de imigrantes do Paquistão e áreas limítrofes é que se irá 
revelar problemática.

7 Também não o fizeram relativamente aos restantes territórios. Imaginem se o 
tivessem feito!

O crédito a que temos direito tem a ver com o facto de sermos o povo menos 
racista de toda a Europa (do mundo?) e salvo raras excepções tratamos 
bem os imigrantes e facilmente interagimos com eles sem necessitarmos da 
artificialidade do multiculturalismo. Os séculos de colonização portuguesa estão 
muito à frente!...

Deste modo, não temos carros incendiados todos os dias (só em França, há 
uma média de 500 por fim de semana) e as “covas da moura” não abundam e 
derivam principalmente de imigrantes de 2ª geração, desenraizados e tráfico de 
droga.

E a Cova da Moura é uma brincadeira comparada com zonas por essa Europa 
fora, onde já nem o Exército entra.

O problema da cova da Moura resolvia-se, aliás, estabelecendo lá uma esquadra 
da PSP, em permanência, coisa que ninguém quer fazer, sabe-se lá porquê? 
Talvez porque tenham reduzido a Polícia e respectiva autoridade a um estado 
deplorável, só para não ir mais além.

Em súmula, esta vaga de migrantes, e o que lhe está subjacente e as causas 
profundas que a originam, constituem a ameaça mais séria – muito mais do que 
as 150 divisões soviéticas da Guerra Fria – para os países europeus e Portugal 
não é excepção. Não vale a pena tapar o sol com a peneira.

Sem pôr de lado os aspectos humanos e morais que são da maior importância, não 
podemos deixar de ser pragmáticos e esquecer que a primeira responsabilidade 
é a da nossa própria sobrevivência.

Portugal é hoje um país desamparado, desarmado e descrente de uma das 
principais máximas do nosso Rei D. João V: “Não temos de fiar-nos de outras 
potências, senão de nós próprios”.

Está na hora de voltar a reactivar a venerável Ordem Militar de Avis; a igualmente 
venerável Ordem Militar de Santiago da Espada e, sobretudo a não menos 
venerável Ordem Militar dos Pobres Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo – 
Ordem de Cristo -, que o Liberalismo extinguiu e a República tornou honoríficas.
Depois de D. João III as ter enclausurado e tornado orantes, em 1529. Talvez a 
decisão mais funesta em toda a História de Portugal.

À Conferência Episcopal Portuguesa, espera-se que pese bem o que está em 
jogo e tenha uma atitude corajosa nas suas acções não parecendo que passa a 
vida a pedir desculpa por existir (parece que copiaram do Conselho de Chefes 
Militares…) e seja patriota, pois mesmo sendo o Cristianismo Universal, os seus 
membros não deixam de ser portugueses.

E espera-se também que usem o seu conselho para conduzir ao bom caminho 
eventuais desvios menos ponderados da Santa Sé.

E fariam bem melhor em confiar mais no São Bernardo de Claraval do que nos 
Comissários Europeus…

Lembro, ainda, que a última tentativa de libertar a “Casa Santa” (ou seja 
Jerusalém), pertenceu a Afonso de Albuquerque, que foi por “Este” e a Cristóvão 
Colon – não Colombo – (seguramente um nobre português disfarçado), que foi 
por “Oeste”…

Bem como a provável figuração terrena da “Jerusalém Celeste”, através da 
construção do Convento de Mafra, cuja primeira pedra foi lançada no dia 17 de 
Novembro de 1717, pelo mesmo Rei que conseguiu, para Portugal, o título de 
“Nação Fidelíssima” e para Lisboa um dos quatro Patriarcados Latinos ainda 

existentes no mundo.

Faz para o ano três séculos.

O QUE FAZER ENTÃO?

“A penalização por não participares na política, é acabares a ser governado 
pelos teus inferiores.”
Platão

O fenómeno de migrações ou existência de vagas de refugiados é um fenómeno 
que perdura há milénios. Porque há milénios que há guerra, violência, miséria, 
injustiças e depredações.

Nenhum país ou povo foi, ou está imune ao fenómeno e praticamente todos já 
passaram por transes semelhantes.

Portugal, por exemplo, teve que fazer face há quatro décadas a um êxodo de 
cerca de 800.000 pessoas – todas portuguesas – dos seus territórios ultramarinos.
Conhece-se a saga e as desgraças que ocorreram.

O resto do mundo não ficou especialmente impressionado com o sucedido nem 
se apressou a prestar-nos grande ajuda.

Mais, as autoridades em Lisboa (e as dos novos países “independentes”), até 
hoje, recusaram pagar-lhes qualquer indemnização, cometeram a indignidade 
de não permitir a nacionalidade a muitos que queriam manter-se portugueses e 
calaram a repulsiva iniquidade de deixar matar milhares de autóctones depois 
das operações militares terem terminado, só pelo facto de terem combatido nas 
fileiras das Forças Armadas Portuguesas.

Por outro lado, todos os dias morre gente aos magotes pelas mais diversas 
causas, em todo o mundo, onde também se podem ver crianças afogadas nas 
praias.

É tudo fruto de actos humanos, acidentes ou catástrofes naturais.

A guerra também é um acto humano.

Em todos estes casos, cada um, cada povo, e cada organização internacional, 
ajuda como pode e, ou, quer.

Há pois que, em primeiro lugar, colocar os problemas nas suas verdadeiras 
proporções.

O que colhe a atenção, no caso vertente – além do massacre televisivo – é a 
escala e escalada do êxodo, e o curto espaço de tempo em que tudo se passou; 
as causas pouco claras que o provocaram – e permitiram – e as consequências 
homéricas que irão provocar.

Ou seja estamos perante um problema que ultrapassa a Europa – apesar das 
graves responsabilidades que muitos países têm relativamente aos conflitos em 
África e Oriente Médio, por acção ou omissão – e que afecta ou tem a ver com 
o mundo todo.

Mas mesmo que houvesse um esforço concertado e alargado, levantar-se-iam 
obstáculos intransponíveis. Por exemplo, há meses que todo o mundo assiste 
na televisão, e à mesa, entre um comentário dispare, um abanar de cabeça e 
uma garfada de comida, aos naufrágios e chegadas desesperadas de gente que 
atravessam o Mediterrâneo para o Eldorado na Europa. 8

Este problema podia ser facilmente resolvido caso fossem “requisitados” os 
navios de cruzeiro e aviões de passageiros para os irem buscar nos portos de 
origem. Viriam todos em segurança, certo?

Pois é, mas pergunta-se: estariam os alemães na disposição de cancelar 500 
voos da Lufthansa, para acorrer a tal desígnio?

As empresas turísticas de cruzeiro estariam dispostas a abdicar do negócio para 
tratar dos refugiados (e possivelmente ficarem com os navios meio destruídos?)
Quem pagava? (isto aparenta ser o mais fácil, pois dinheiro é coisa que não falta 
– fazem-no a partir do nada!).

Estaria algum governo na disposição de fazer requisição militar de meios?

Quem organizava o embarque nos portos e aeroportos que se prestassem à 
operação? Qual o destino dos passageiros?

E, mais importante que tudo, como fazer a triagem dos que embarcavam e qual 
o sinal que se estaria a dar?
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Pois é, andar na rua a gritar “slogans” ou fazer processos de intenção piedosos, 
não parece ajudar a resolver nada...

8 Também houve uma corrida para o Oeste nos EUA, no século XIX, feita por 
colonos europeus americanizados, mas esses levavam espingardas e foram 
matando tudo pelo caminho, índios, bisontes, árvores, etc. Ainda hoje lhes ficou 
essa tradição de andarem de pistola á cinta…

“Em política, nada acontece por acaso. Cada vez que um acontecimento 
surge, podemos estar certos de que foi previsto para ser levado a cabo 
dessa maneira.”
Franklin D. Roosevelt, Presidente dos Estados Unidos (1933 a 1945)

“O mundo divide-se em três categorias de pessoas: Um número muito 
pequeno que produz acontecimentos, um grupo um pouco maior que 
assegura a execução e observa como ocorrem e, por fim, uma ampla 
maioria que nunca sabe o que realmente aconteceu”.
Nicholas Murray Butler, Presidente da Pilgrim Society, membro da Fundação 
Carnegie, membro do CFR (Council on Foreign Relations, Nobel da Paz, em 
1931)

Vamos pois concentrar-nos no que é viável fazer e tenha menores consequências 
para todos, tendo sempre Portugal por fundo – pelo simples facto de ser 
português e não querer deixar de o ser.

E o que parece ser mais equilibrado fazer é fechar as fronteiras.

Não vamos tratar mal ninguém à partida, mas todos terão que cumprir as regras 
estabelecidas. Não cabe na cabeça de ninguém que os refugiados não cumpram 
as directivas das autoridades dos países que os acolhem, façam distúrbios, não 
aceitem dádivas e façam exigências, que vão para além de serem bem tratados.
Para os acolher devem ser estabelecidos campos de refugiados com o mínimo 
de condições. A ajuda humanitária poderá então convergir para estes campos.

Entretanto terá que se fazer o rastreio de todos a fim de determinar as razões 
que os levaram até lá, nomeadamente se são refugiados que fogem da guerra 
e perseguições, ou são imigrantes ilegais, criminosos de delito comum ou 
possíveis terroristas infiltrados. Os primeiros ficarão retidos, os segundos serão 
deportados, os últimos serão levados à justiça.

Os que ficarem serão tratados e, se possível, ocupados em actividades úteis, 
nomeadamente na manutenção, higiene e organização do respectivo campo.

Esta situação deverá manter-se até haver um mínimo de condições de paz e 
estabilidade nas suas terras, para onde devem voltar, então.

Os problemas dos países e das pessoas devem ser resolvidos na origem.

É a lei natural das coisas.

O que é que os países europeus podem fazer para resolver os problemas na 
origem é outra questão. Podiam, para começar, em não os destabilizar como 
ajudaram a fazer no Iraque e na Síria. Mas isso levava-nos longe e sai fora do 
âmbito deste escrito.9

No entanto há que reter isto: a melhor maneira de garantir a paz é através do 
equilíbrio geopolítico e pela dissuasão.

Não é o melhor método, mas é o melhor que foi encontrado até agora.

Os países ocidentais (à excepção dos EUA) minaram a autoridade das forças 
de segurança e reduziram os Exércitos a expressões ridículas. Pior ainda, 
apaisanaram e funcionalizaram tudo!

Entretanto é urgente fazer um conjunto de acções simultâneo, tais como aplicar 
“as leis da Sharia” aos traficantes; aumentar a vigilância sobre transporte ilícito 
de armas; detectar financiamentos ilegais e restringir apoios sociais a refugiados; 
limpar a Europa de emigrantes ilegais; dificultar o acesso à nacionalidade; acabar 
com os bairros problemáticos, como se acabaram com as barracas; pôr ordem 
na escandalosa censura e parcialidade da maioria dos “média”, e muitas outras 
coisas até agora consideradas por politiqueiros, jornaleiros e totós de todos os 
matizes, como politicamente incorrectos.

Mas tudo, se for feito, de pouco vale se não se atacar e neutralizar as eventuais 
mãos invisíveis, que andam a puxar os cordelinhos.

E quem pensa desta maneira tem que sair do conforto dos seus sofás e tratar de 
se afirmar e influenciar os eventos.

Caso contrário arriscamo-nos a ser exterminados.

Deixar entrar os refugiados em catadupa e desregradamente como se está a 
fazer, é que não. Depois de entrarem nunca mais se conseguirá controlar nada, 
a não ser pontualmente, ou a conta-gotas e se houver determinação para tal!

Em Portugal nós não precisamos de imigrantes – e os que vêm devem ser bem 
selecionados - mas de turistas – e mesmo estes com conta peso e medida; nós 
precisamos é de aumentar a demografia (portuguesa), especialmente no interior, 
não de enviar sírios ou o que seja, para os nossos campos e aldeias abandonadas, 
como o Dr. António Costa veio gaguejar na televisão; nós precisamos é de criar 
condições económicas e sociais para que os nossos jovens regressem e não 
queiram partir, a não ser para trabalhos específicos que possam ser uma mais 
- valia para todos.

E temos que dignificar a nossa nacionalidade, dando-lhe valor e tornando-a 
acessível a quem a mereça, não a quem a solicite ou compre através de um 
visto dourado!10

9 A ONU foi criada, justamente para isso; ou seja resolver os conflitos pela 
negociação evitando a guerra. Até hoje não teve um único sucesso…

Não têm mesmo vergonha na cara…

O valor da nacionalidade não tem preço. A actual vaga de migrantes, como está 
a ser encarada, põe-na em causa.

Ou seja não podemos deixar que um problema humanitário possa concorrer 
para se criar vários problemas geopolíticos e uma desordem social, que irão 
tornar tudo ainda pior para todos.

Infelizmente as deploráveis declarações do Sr. Jean Claude Juncker, Presidente 
da Comissão Europeia, só se podem entender como estando a fazer jus, às 
razões que levaram à atribuição do prémio pan-europeu Conde Coudenhouve 
Kallergi, com que foi agraciado em 2014.

Mas isso são outras histórias.

João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador

10 Uma obrigatoriedade relativa à obtenção da nacionalidade devia pas-
sar pela prestação de serviço militar obrigatório, durante dois anos, que 
é a melhor maneira de integrar uma pessoa ao mesmo tempo que se ga-
rantia um compromisso de fidelidade, através do Juramento de Bandeira.

Nota da Redacção: 

É sempre com renovado orgulho e prazer que transcrevemos textos 
assinados pelo Exmo. Senhor Tenente-Coronel Piloto Aviador João 
José Brandão Ferreira.

Seguimo-lo desde o dia em que a net nos transmitiu uma sua carta aberta 
ao responsável no Governo Português, da substituição inconcebível da 
bandeira nacional portuguesa nos mastros do Parque Eduardo VII, pela 
bandeira da Europa.

Nem sempre nos é possível dar à estampa os seus excelentes artigos 
devido, principalmente, ao número de páginas necessárias. Hoje, 
porém, decidimos fazer este caderno especial, permitindo a todos 
quantos gentilmente nos seguem, acompanharem a explanação das 
suas análises que, sabemos, são bastante apreciadas pelos nossos 
leitores.

Deixamos assim a todos o prazer de boa leitura sobre um aspecto que 
tanto preocupa presentemente a União Europeia e para o qual, ainda 
não se desenham soluções necessárias a curto espaço, não podendo 
todavia serem ignoradas no processo da construção da Segurança da 
Europa, apesar de em termos de regime, de economia e dos aspectos 
culturais e históricos entre os seus membros, terem enquadramentos 
distintos.

O abc-portuscale deixa aqui ao Senhor TCor. Brandão Ferreira os seus 
agradecimentos e as mais respeitosas saudações.

RM
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...e os artigos abandonados pelos «refugiados» na fronteira Áustro-Húngara...

Refugiados?


