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Montréal va retirer son crucifix
Le crucifix rejoindra une section muséale qui sera créée dans l’hôtel de ville afin 
de mettre en valeur des objets patrimoniaux.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE
    
     
                                              La Presse

Le crucifix trônant dans la salle du conseil municipal de Montréal sera retiré. 
La métropole profitera des travaux qui auront lieu à l’hôtel de ville pour les trois 
prochaines années pour enlever le symbole religieux et ne le réinstallera pas à 
la fin du chantier.

« Avec les travaux, on devait réfléchir à la place du crucifix dans la salle du conseil 
et on a pris la décision de retirer le crucifix », a annoncé ce matin Laurence 
Lavigne Lalonde, élue responsable des institutions démocratiques au sein de 
l’administration Plante.

L’ensemble des élus et des 200 employés travaillant à l’hôtel de ville déménageront 
en avril pour au moins trois ans, alors que l’hôtel de ville doit subir une importante 
cure de jeunesse.

L’administration Plante dit avoir profité de cette fenêtre pour réfléchir sur la place 
du crucifix. Au terme de la réflexion, il a été déterminé que la croix n’avait plus sa 
place au-dessus de la tête des élus.

Laurence Lavigne Lalonde a rappelé que le crucifix a été installé en 1937, un 
an après celui de l’Assemblée nationale à Québec. C’est le conseiller municipal 
Joseph-Émile Dubreuil qui avait demandé que la croix soit ajoutée à la salle du 
conseil « afin que les échevins se souviennent des serments qu’ls ont prêtés ».

(...)

Par Pierre-André Normandin

PARLAMENTO BRITÂNICO PRONUNCIOU-SE CONTRA 
O TRATADO DE RETIRADA DA UNIÃO EUROPEIA
Mais uma Farsa encenada no Palco da Confusão nacional e europeia

Por António Justo

Talvez por não haver no Parlamento britânico lugares suficientes, para todos os 
deputados se poderem sentar, é que lhes falte o tempo para poderem reflectir. 
Talvez por isso, é que na atual farsa os deputados Hardliner do Brexit se ficam 
no lamento de ninharias que apenas fomentam o seu papel de rebeldes. 

A Grã-Bretanha queria deixar a União Europeia a 29 de março e ainda em 
janeiro o parlamento britânico rejeitou o contrato de demissão negociado com a 
União Europeia. A 13 de Março a Brexit “No Deal” foi rejeitada; a 14 de março, 
os eurodeputados decidiram pedir à UE um adiamento “curto e limitado” da data 
de retirada. Para o Merkur.de, sob o ponto de vista da UE, a Grã-Bretanha teria 
de realizar eleições europeias para uma prorrogação do Brexit para além de 30 
de junho. Também não é certo se todos os membros da EU estarão de acordo 
sobre o adiamento.

Na discussão tem-se a impressão de muitos galos no mesmo galinheiro onde 
cada qual procura levantar a sua garganta mais alto. Parece que nem querem 
sair nem querem entrar, mas também não parecem dispostos a encarar a 
realidade de uma UE que com eles se tornaria numa Europa das nações, mas 
também na consciência que só juntos se poderão posicionar num mundo global!

A discussão em torno do Brexit documenta o âmago da crise das democracias 
liberais na Europa e apresenta-se como uma chamada de alerta contra a 
desmontagem da cultura ocidental através de um multiculturalismo desenfreado 
implementado através de uma desculturalização da Europa. Como reacção 
surge um nacionalismo superficial encostado à economia e à tradição. 

A EU transformou-se num centro de obrigações que criou um público estupefacto 
por ingenuidades e políticas criadas por elites, muitas vezes, irresponsáveis. 
Apesar do optimismo insuflado para desviar os olhos da realidade, a população 
sente um mal-estar difuso porque não se sente envolvida no negócio em via. 

Os britânicos, tal como grande parte dos conservadores europeus, querem ser 
bons vizinhos, mas não querem que o vizinho se venha sentar à sua mesa sem 
ser convidado; vivem segundo o princípio: amigos amigos, mas negócios à 
parte. A política de imigração e a crise das dívidas da zona euro, o medo de mais 
muçulmanos e de terrorismo são o pesadelo dos britânicos. 
O Brexit vem dar razão aos países que criticam o centralismo de Bruxelas e que 
defendem o patriotismo europeu e nacional. 

O dilema da Europa em Bruxelas é criar mais problemas do que os que resolve; 
isto é, a incapacidade de criar um compromisso entre os que querem uma Europa 
mais ela, mais cultural e os que querem uma Europa mais comercial, mais na 
mão dos boys. Pouco a pouco vai-se tendo a impressão que, numa sociedade 
de intrigas, tudo anda a fazer batota, mas o trágico é que ninguém nota!



A  Chuva e o Bom Tempo
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OPINIÃO

O PS tem uma visão aristocrática da 
democracia

João Miguel Tavares

Enquanto tentam impor o PS como partido-charneira do regime, Costa, César e 
companhia estão a promover uma cultura de castas debaixo do nosso nariz, e 
perante a passividade geral.

Catarina Martins decidiu falar no fim-de-semana sobre o excesso de relações 
familiares no Governo, aconselhando o Partido Socialista a uma “reflexão sobre 
essa matéria”, para que “os cargos públicos não sejam ocupados tendencialmente 
por um grupo de pessoas com muitas afinidades”, pois “a democracia precisa 
de mais espaço para respirar”. Quem pode discordar de uma coisas destas? 
Resposta: Carlos César, o homem que tem toda a família directa em cargos 
políticos ou de escolha política, e que após ser confrontado com as declarações 
de Catarina Martins concluiu, em diálogo com o seu próprio reflexo: “Espelho 
meu, espelho meu, haverá pessoa mais indicada para responder a isto do que 
eu?”

O espelho achou que não. Vai daí, Carlos César surgiu a galope na comunicação 
social, espadeirando contra Luís Marques Mendes, que também se atrevera a 
criticar na SIC o governo doméstico de António Costa – lembrou Carlos César 
que o pai de Luís (o advogado António Marques Mendes) já havia sido deputado, 
e que a irmã de Luís (a advogada Clara Marques Mendes) é actualmente 
deputada do PSD –, e trinchando Catarina Martins com o golpe Mortágua, ao 
declarar “que o Bloco de Esquerda é um partido onde, no seu próprio grupo 
parlamentar, são abundantes e directas as relações familiares”.

Tem ou não tem graça ser Carlos César a vir para a praça pública dizer uma 
coisa destas? Tem muita graça. Recupero uma notícia com três anos da revista 
Sábado: “São cinco: além do líder parlamentar socialista, Carlos César, há 
outros quatro ‘césares’ na administração pública e em cargos públicos. Aliás, 
toda a família: a mulher foi nomeada pelo Governo regional, o filho foi eleito 
pelo PS regional, a nora nomeada por uma secretária do governo regional, o 
irmão escolhido pelo ex-ministro da Cultura do actual Governo.” Em bom rigor, 
hoje já não seriam cinco, mas seis: a sobrinha de Carlos César, Inês César, 
foi contratada em 2017 pela Gebalis (a empresa municipal que gere os bairros 
sociais de Lisboa), depois de já ter sido assessora na junta de freguesia de 
Alcântara, liderada pelo PS.

Acerca de tudo isto, Carlos César – justiça lhe seja feita – fala com grande 
naturalidade, porque para ele é perfeitamente “natural” que “em determinadas 
famílias” onde existe “vocação” política e “proximidade”, os cargos de nomeação 
se multipliquem, pois as pessoas têm “um empenhamento cívico similar”. A 
verdade é que Carlos César acredita mesmo no que está a dizer, e com ele 
António Costa. Neste ponto, não vale a pena sermos cínicos: este governo está 
cheio de familiares porque os socialistas não vêem mal nenhum nisso. Mais: 
tendo em conta o resultado lastimável da única vez que o PS foi parar às mãos 
de um militante sem pedigree, talvez Costa se tenha convencido que mais vale 
as velhas famílias republicanas de Lisboa e dos Açores do que os jovens turcos 
das Beiras e de Trás-os-Montes. 

Não sou eu que o irei desmentir quanto a isso – mas é manifestamente curto 
como ambição política e muito paradoxal num partido que enche a boca com 
a palavra “socialismo”. É que não há aqui qualquer socialismo. O que há, pelo 
contrário, é uma visão profundamente aristocrática da sociedade. O PS não 
recebeu bula papal, mas está convencido que recebeu uma bula democrática 
para pastorear o país. Enquanto tentam impor o PS como partido-charneira do 
regime, Costa, César e companhia estão a promover uma cultura de castas 
debaixo do nosso nariz, e perante a passividade geral.
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Geografia política em Portugal
Muito têm os jornais portugueses denunciado a polémica instaurada à volta 
da mistura intitulada “Família política e Política Familiar”. Iso diz respeito à 
vergonhosa escolha de familiares dos políticos — neste caso membros do 
Governo — indivíduos, para ocuparem postos de relevo no seio do Governo.
Ora, até aqui bem perto de nós, nos Estados Unidos, o assunto mereceu 
grande desenvolvimento na imprensa e é motivo de risadas e comentários 
nada avantajosos para Portugal.

E o caso não será para menos.

Num país como o nosso em que metade da população vive ou sobrevive com 
as migalhas que lhes deixam, quando perdemos tudo quanto tínhamos para 
entrarmos de pé direito na ilusão da União Europeia, o povo, vai vivendo 
na esperança de dias melhores, que tardam a chegar. E isto de esperas é 
um hábito encravado no espírito português. Já em 1580 esperaram pelo 
regresso de D. Sebastião...em vão. Por costume, o português atrasa-se e 
nunca chega a horas. Conheci em Angola um alferes miliciano, “bon vivant”, 
que após uma relativa longa espera por uma amigo, ia bebendo cervejas. 
Tendo este chegado enfim e à pergunta inocente “estás aqui há muito 
tempo”...o referido alferes respondeu: olha há 4 Cucas!...

É quase uma tradição, essa das 3 e meia... 6 menos um quarto!...

Mas o Zé Povo lá vai vivendo, por vezes sem se saber como consegue, 
sempre alimentando as esperanças, filosóficamnete positivas, copiadas 
das repetidas e irresponsáveis afirmações encorajadoras do PM António 
Costa. Tudo vai bem, toda a gente é gentil e a beleza do país é admirada 
e apreciada pelos turistas que com as suas presenças. ajudam as finanças 
do país. Porque a fome grassa. Por todo o lado, apesar das aparências.

Aqui, eu recordo as palavras da ninha avó que sempre me disse: Casa com 
alguém que saiba cozinhar porque a beleza um dia acaba. A fome não.

A isto, podemos chamar do bom senso e esperiência da vida. Nunca 
acreditou na conversa de políticos, até por não estar habituada a encontrá-
los na rua ou após qualquer “lenga-lenga” de campanha. Na época da 
minha avó “uma quadrilha era uma dança e não razão de existência de 
partidos políticos”. Tenhamos bem presente que as grandes modificações 
operadas nas famílias portuguesas, terão sido feitas no momento da 
aparição do frigorífico, da televisão, das máquinas eléctricas nas cozinhas, 
nos automóveis a preços convidativos e, agora, o aparecimento de robôts, 
de viagens interplanetárias e o desenvolvimento desenfriado da tecnologia, 
das imagens virtuais e das transacções por internet, ultrapassam qualquer 
mortal de mais de 50 ou 60 anos de idade. As pessoas andam meio tontas, 
mas vão andando.

Procurando encontrar todas as ajudas prometidas, junto dos políticos 
que hoje tomaram conta dos Palácios, das Câmaras, Regiões etc e de 
tudo a que podem deitar a unha. E como diz o refrain conhecido, “casa 
onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão”. Fala-se em greves 
em sectores de primeira necessidade para as populações — porque os 
ricaços do Governo ou outros que se orientaram à custa destes vão às 
clínicas privadas — lembrando tempos idos em que os palhaços eram o 
Rico e o Pobre e agora o povo inteiro é meio palhaço, adormecido mas 
palhaço, meio pateta. Acredita em tudo e bata palmas, mesmo áqueles que 
vergonhosamente os iludiram. A realidade é portanto, bastante mais rude já 
que parece que ninguém sabe o que é ter “vergonha”!

Fazem greve e sustentam-a os enfermeiros, professores, os médicos 
e muitas outras profissões de ponta e já se viu polícias (uma força de 
segurança e de manutenção da ordem) sindicalizados a fazerem greve e 
até, juízes (orgão de soberania) fazendo greve também.

Quando será colocada, imposta se necessário, a ordem na vida nacional?
Eliminando a corrupção e estabelecendo regras claras e não interpretáveis 
ao sabor da inteligência fantasiosa de qualquer advogado. Impedindo a 
vergonhosa endromina que permite a explosão de cargos financeiramente 
apetitosos para alimentar a teia política dos familiares no Governo, 
enquanto que a corrupção parece afectar todos os sectores da sociedade 
portuguesa. Políticos, banqueiros, militares, magistrados...e o Governo 
assobia para o lado ameaçando com coimas os protestatários... Por isso, 
alguém já escreveu dizendo: acabamos por perceber que as pessoas são 
como os livros. Algumas te enganam pela capa. Outras pelo conteúdo.

E, assim, redefinimos a Geografia Política do nosso Portugal, onde o Dia 
das Mentiras, não é feriado nacional...

Raul Mesquita
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FERNÃO DE MAGALHÃES

A primeira volta ao mundo continua a 
incomodar?
Os ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e Espanha já vieram garantir 
que a candidatura da primeira circum-navegação da Terra a património mundial 
será feita, pelo menos, pelos dois países, mas isso não chegou para acabar com 
a polémica em torno desta viagem que começou há 500 anos. A que se deve 
tanto desconforto quando a história é só uma.

Se nos limitássemos a ler o que se tem escrito nalguns dos seus diários nos 
últimos tempos, facilmente diríamos que Espanha parece andar de mal com 
a sua História. Artigos de jornalistas e historiadores recuperam o passado em 
torno de dois acontecimentos com 500 anos — a chegada ao México das forças 
lideradas por Hernán Cortés e a partida da armada que, a mando de Carlos 
I e por força das circunstâncias, viria a completar a primeira volta ao mundo 
—, procurando dar-lhes uma leitura que é em boa parte devedora do delicado 
momento político que o país atravessa. E em ambos os casos a “polémica”, 
usemos esta palavra à falta de melhor, instalou-se.

Se no caso de Cortés (1485-1547) o desconforto é fácil de compreender, ainda 
que possa dizer-se que é fruto de uma leitura do passado repleta de preconceitos 
contemporâneos – como celebrar hoje um conquistador, um homem que está 
ligado a episódios brutais em que milhares de aztecas foram mortos? —, no da 
primeira circum-navegação da Terra, uma viagem que à partida não tinha esse 
objectivo, é preciso ir mais longe para tentar perceber a que se deve o incómodo. 
Um incómodo que leva a títulos como “Portugal tergiversa la história y borra al 
Império espanhol de la vuelta al mundo” (diário ABC) e “El Gobierno de Pedro 
Sánchez vende barata España en el quinto centenário de la primera vuelta al 
mundo” (El Mundo).

O quinto centenário da primeira circum-navegação do globo serviu já para alguns 
políticos da oposição criticarem o “descaso” com que o Governo liderado pelo 
secretário-geral do PSOE tem tratado as comemorações, acusando o executivo 
de Sánchez de nada fazer perante os projectos portugueses de candidatar a Rota 
de Magalhães a património mundial sem reconhecer devidamente o papel que 
nela teve Juan Sebastián Elcano (1476-1526), o basco que viria a completar a 
volta ao mundo em 1522, depois de substituir Fernão de Magalhães no comando 
das embarcações espanholas, na sequência da morte do navegador português 
nas Filipinas, um ano antes.

Candidatura conjunta

De facto, Portugal inscreveu há já dois anos a primeira circum-navegação do 
globo na sua lista indicativa de candidatos a património da UNESCO (sigla 
inglesa da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) 
— um pré-requisito indispensável para que qualquer bem possa aspirar a ser 
uma herança da humanidade — sem que Espanha fizesse o mesmo. E Portugal 
fê-lo sem que o nome de Elcano constasse da designação que lhe atribuiu. 
A promotora da candidatura à lista indicativa nacional, a Câmara Municipal de 
Sabrosa, chamou-lhe Rota de Magalhães. Primeira à Volta do Mundo e aquele 
que era então o seu presidente, José Marques, agora à frente da estrutura de 
missão responsável pelas comemorações do quinto centenário em Portugal, 
gostaria de a ver submetida à apreciação do comité da UNESCO, com Espanha 
e eventualmente outros países, até 2022.

Mas desde que se apresentou esta candidatura, e sobretudo desde que no 
início do ano começaram a surgir artigos mais ou menos inflamados nos jornais 
espanhóis, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países, Augusto 
Santos Silva e Josep Borrell, vieram já dissipar quaisquer suspeitas sobre um 
eventual conflito diplomático de bastidores em torno da viagem de Magalhães 
e Elcano.

A 23 de Janeiro, os dois ministros anunciaram em Madrid que haveria, 
efectivamente, uma candidatura conjunta. Santos Silva explicou que seriam 
dadas instruções aos embaixadores dos dois países na UNESCO para que 
coordenassem esforços, envolvendo ainda outros Estados tocados pela 
expedição e distribuídos por três continentes (América, África e Ásia). “Espero que 
fiquem dissipadas todas as dúvidas ou especulações sobre a descoordenação 
ou desacordos nas comemorações da circum-navegação Magalhães/Elcano”, 
disse, por seu lado, Borrell.

Dissipadas as dúvidas ou não, as críticas continuaram. “Cumprem-se 
demasiados quintos centenários para um governo que não tem uma noção clara 
da potencialidade dos feitos do passado?”, perguntava Jesús García Calero no 
ABC, no final de Janeiro, quando Borrel e José Girao, o ministro da Cultura, 
apresentaram a estratégia para a afirmação da cultura espanhola no mundo em 
2019, deixando de fora o quinto centenário de Cortés. Uma semana depois, a 5 
de Fevereiro, num artigo intitulado “Las mentiras de Portugal para apropriarse de 
la gesta de Magallanes Y Elcano”, o mesmo jornalista especializado em história 
naval escrevia: “O Governo espanhol, com ignorância e ingenuidade, ofereceu 
a Portugal metade das comemorações. Na realidade, a diplomacia portuguesa 
perdeu por completo o respeito por Espanha.”

Uma expedição de filme
Polémica feita à medida dos jornais, assim a classificaram alguns dos 
historiadores ouvidos pelo PÚBLICO desde o final de Janeiro, esta “medição 
de forças” entre Magalhães e Elcano traduz uma abordagem nacionalista e 
anacrónica à História, algo que não faz qualquer sentido. Desde logo, defenderam 
os académicos, porque o feito que se reclama para um e para outro — a primeira 
volta ao mundo, ainda que Magalhães a tenha feito em duas etapas (primeiro 
viajou com os portugueses de Lisboa ao arquipélago das Molucas navegando 
para oriente e, depois, de Sevilha para as Filipinas rumando a ocidente) e Elcano 
em apenas uma — é fruto das circunstâncias rocambolescas da expedição, 
verdadeiramente dignas de um livro de ficção, de um filme de aventuras.

Esta circum-navegação envolve, ainda que em níveis bem diferentes, os dois 
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reinos ibéricos, em constante interacção na época moderna. Não restam dúvidas 
de que é, no entanto, um projecto espanhol que, nas palavras do historiador 
José Manuel Garcia, tem inequivocamente um “comissário científico português” 
— Fernão de Magalhães.

A Rota de Magalhães é portuguesa, é espanhola, é do mundo

Magalhães propunha-se atingir as Molucas, as chamadas “ilhas das especiarias”, 
hoje pertencentes à Indonésia, viajando para ocidente, numa rota alternativa à 
então usada pelos portugueses, que navegavam para oriente, ao longo da costa 
africana contornando o Cabo da Boa Esperança.

Depois de D. Manuel I se ter recusado a apoiar tal projecto, antevendo que 
poderia ser desfavorável à coroa portuguesa, que então controlava a única 
rota marítima de acesso a este importante território produtor de cravo-da-
índia (especiaria conhecida como “cravinho” e que valia o dobro da pimenta), 
Magalhães foi propô-lo a Carlos I de Espanha. Chegou a Sevilha em 1517 e no 
ano seguinte apresenta-se ao jovem rei, então com 18 anos, para dizer que seria 
possível chegar ao arquipélago das Molucas rumando a ocidente e que, pelos 
seus cálculos, aquelas ilhas estariam na área de influência que o Tratado de 
Tordesilhas (o acordo bilateral assinado em 1494 em que os dois reinos ibéricos 
dividiram entre si as terras “descobertas e por descobrir”, com o beneplácito do 
Papa) atribuía à coroa castelhana. E isto sem mencionar qualquer intenção de 
dar a volta ao mundo.

Em 1519 uma armada composta por cinco navios com bandeira espanhola — 
Trinidad, Victoria, San Antonio, Concepción e Santiago — e 234 homens a bordo, 
de múltiplas nacionalidades mas sobretudo espanhóis, parte de Sanlúcar de 
Barrameda, perto de Cádis, com Magalhães no comando. Será ele a capitanear 
a frota até ser morto em batalha nas Filipinas. A ele se devem, por isso, as 
arrojadas decisões que tornaram possíveis feitos até ali inéditos — sem os seus 
conhecimentos de navegação e sem que se tivesse rodeado dos cartógrafos e 
cosmógrafos certos, sem a sua intuição e persistência, muito provavelmente não 
teriam encontrado o estreito que acabou por ficar com o seu nome e não teriam 
conseguido atravessar o oceano Pacífico, que se revelou muito maior do que o 
suposto.

A tripulação jura fidelidade a Magalhães depois do fracasso do motim no porto 
de São Julião STEFANO BIANCHETTI/CORBIS VIA GETTY IMAGES

Sob a liderança de Magalhães (os outros capitães eram Juan de Cartagena, 
Gaspar de Quesada, João Serrão e Luiz de Mendoza), a frota enfrentou as 
intempéries e o desconhecido e venceu a parte mais difícil da viagem. Mas 
Elcano teve a coragem e o mérito de, arriscando-se a encontrar os navios de 
D. Manuel e, com eles, a morte ou a prisão certas, ter regressado a casa pelo 
caminho mais curto, completando a volta ao mundo.

O navegador basco chegou a Sanlúcar de Barrameda com apenas 18 homens 
dos 234 que dali tinham partido três anos antes. Quase 90% da tripulação 
ficara para trás – uns mortos no mar ou em batalha, outros cativos, outros ainda 
abandonados à sua sorte em territórios inóspitos ou mandados executar por 
Magalhães na sequência de um motim no porto de São Julião, em Abril de 1520, 
revolta em que Elcano teve um papel de relevo.

Seja como for, tanto Elcano como Magalhães estão profundamente ligados a esta 
expedição transoceânica que mudou o mundo, defende a esmagadora maioria 
dos historiadores. São figuras que agora todos ficarão a conhecer melhor ao 
longo dos próximos três anos, com celebrações em Portugal e Espanha, mas 
também noutros países tocados pela rota.

Quanto à história desta viagem, que se ensina de maneira diferente nos dois 
países, lembra Javier Martín del Barrio nas páginas do diário El País – um 
aluno português responderá Fernão de Magalhães à pergunta “quem foi o 
primeiro navegador a dar a volta ao mundo?”, ao passo que um espanhol dirá 
Juan Sebastián Elcano, nome desconhecido do seu colega do outro lado da 
fronteira —, continuará a alimentar a investigação académica e a imaginação 
dos ficcionistas.

O mapa de Fernão de Magalhães

Se Magalhães planeou a sua própria morte para não ter de contar ao rei de 
Espanha, no regresso, que as Molucas afinal ficavam do lado português; se era 
ou não um espião ao serviço de D. Manuel I; ou se outros navegadores e nobres 
portugueses planearam o seu assassinato para que não concluísse a viagem 
são apenas alguns dos ingredientes da lenda que à volta dele se foi construindo. 
Elcano terá, certamente, direito aos seus. E se o mundo hoje conhece mais o 
português do que o basco, isso deve-se, em boa parte, a um italiano, o escritor 
e marinheiro Antonio Pigafetta, que manteve um diário de toda a viagem e que 
estava entre os que regressaram a Sanlúcar de Barrameda, onde o Guadalquivir 
encontra o mar.

Em Relazione del Primo Viaggio Intorno Al Mondo, o relato publicado pela primeira 
vez em Paris em 1524-25, Pigafetta só fala de Magalhães. Mas como o italiano 
não é a única fonte histórica desta expedição que Portugal tentou boicotar e 
agora comemora — grande ironia dirão uns; natural dirão outros —, os méritos 
de Elcano, um homem que acaba ao comando por força das circunstâncias e 
cuja tenacidade o faz regressar a Espanha com os porões cheios de especiarias, 
não passam despercebidos.
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O Canadá de Oeste a Este

Saskatchewan
Panoramas impressionantes
Dos vales a perder de vista às arenosas praias, dos prados ondulados às 
modernas cidades, das vastas terras de vegetação densa aos lagos cristalinos, 
a Saskatchewan abre um tesouro de paisagens variadas e convidativas.

Luzes sobre a cidade
Em 1882, Pile O’Bones não era mais que um acampamento plantado no 
meio de um despido prado, na margem de um rio sinuoso. Se, nesta época, 
muitos duvidavam da sua sobrevivência, Regina é hoje uma capital moderna, 
cosmopolita e bastante animada.
No centro repousa uma esmeralda, 
Wascana Centre, um dos maiores 
parques urbanos da América do 
Norte. Este terreno de jogos tentacular 
encontra-se cercado por uma cidade 
que transborda de actividades culturais. 
O Museu Royal da Saskatchewan faz 
reviver a herança humana e natural da 
província. A Galeria de Arte Mackenzie 
abriga uma colecção excepcional. 
O Saskatchewan Centre of the Arts apresenta bailados, óperas e concertos 
da Orquestra Sinfónica de Regina, o mais antigo no Canadá. Regina possui 
também a única academia de formação da “Gendarmeria Royale du Canada”, 
de que se poderão admirar vários testemunhos físicos no Museu do Centenário.

Saskatoon, pelo seu lado, arrebata os 
visitantes pelo seu encanto, ao mesmo 
tempo vivo e discreto. O Rio South 
Saskatchewan faz parte dos atractivos 
da cidade com os seus trilhos à borda 
de água ideais para passeios de 
bicicleta, para a prática da patinagem 
sobre rodas ou ainda, simples passeios 
a pé. Símbolos da cidade, o Delta 
Bossborough, um edifício com ares 
principescos e as sólidas construções 
em pedra da Universidade dominam o 
rio, nas margens do qual se apresentam 
regularmente animados concertos.

Há muito mais a ver. O Mendel Art 
Gallery and Civic Conservatory é 
uma intrigante amálgama de arte 
humana e de representação artística 
da Natureza. A Western Developement 
Museum’s-1910 Boomtown, comple-
tamente reconstruída, é uma das mais 
longas ruas interiores da América. 
Saskatoon possui também uma 
excelente Orquestra Sinfónica, quatro 
companhias de teatro profissionais e 
uma florescente comunidade de teatro 
amador.

A não perder, no centro de Regina, a 
Cathedral Village, que alinha boutiques, 
galerias e restaurantes, enquanto que 
o Market Square, abriga o Cornwall 
Centre, o Old City Hal e o Frederick 
W. Hil Mail. Na Broadway Avenue, 
encontra-se o bairro das antiguidades 
onde se propõe de tudo, incluindo do 
vestuário da época à cerâmica.

Para os amantes da canoagem que 
desejem seguir os traços dos primeiros 
colonos, 50 itinerários oficializados 
são propostos, nos 100 000 lagos e rios da província.

Já nos longos prados, os aprendizes de cow boys poderão pôr-se em sela e 
cavalgar em simples passeatas de prazer, colaborar na reunião das manadas ou 
ainda, apreciar as soberbas paisagens que oferecem as verdejantes colinas até 
à margem norte do Lago Mountain.

A ornitologia é florescente na Saskatchewan, sendo uma paragem essencial 
para as aves migratórias. Igualmente a história dos índios dos prados do norte 
que se estende sobre milhares da anos, pode ser reconstituída através dos 
muitos artefactos existentes na Galeria das Primeiras Nações, do Museu Real, 
contando com pinturas murais, esculturas e coloridas instalações que instruem o 
visitante sobre as tradições, a arte e os 
modos de vida desses povos.

Muitos são os lugares históricos, como 
Fort Walsh, ou Fort Battleford, um dos 
primeiros da Polícia Montada ou faça 
uma incursão na vida dos Mestiços no 
lugar histórico nacional de Batoche, sítio 
onde Luís Riel travou a sua última batalha 
durante a Revolta do Noroeste, em 1885. 
Os parques nacionais oferecem vistas 
panorâmicas de excepção, seja no norte 
da província, o Prince Albert ou, no sul, 
o Parque Nacional das Prairies com as 
suas falésias abruptas e espectaculares.

Enfim, um grande número de terrenos 
de golfe e a naior piscina interior de 
água mineral no mundo estão quase 
em permanência ao serviço dos 
visitantes.

Mosaico de culturas, a Saskatchewan 
tem uma bastante apreciada gastro-
nomia de que se inalam perfumes dos 
quatro cantos do mundo e que faz a 
alegria dos bons apreciadores da boa 
mesa. Saskatchewan é uma das etapas que garantem satisfação a quem a visita.
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Corruption: la GRC regarde de plus en 
plus vers l’étranger

Par Vincent Larouche / La Presse

Il n’y a pas que SNC-Lavalin. On en parle peu, mais depuis dix ans, la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC) regarde de plus en plus au-delà de nos frontières pour 
traquer la corruption de représentants publics étrangers par des Canadiens. 
D’autres entreprises et individus ont été épinglés, dont les dirigeants d’une firme 
d’Ottawa qui viennent d’être déclarés coupables cet hiver. Tour d’horizon.

Le verdict est tombé le 19 janvier, à Ottawa : Robert Barra, un Américain à la 
tête de l’entreprise Cryptometrics US, et Shailesh Govindia, un consultant 
britannique, ont tous deux étés déclarés coupables d›infractions à la Loi sur la 
corruption d›agents publics étrangers.

Chacun risque 14 ans de prison au Canada pour avoir comploté afin de corrompre 
des employés d’Air Índia et un ministre de l’Inde.

De juteux pots-de-vin devaient garantir que la filiale canadienne de Cryptometrics, 
établie à Ottawa, remporte un contrat de technologie de reconnaissance faciale 
dans les aéroports indiens.

Les deux hommes d’affaires ont été déclarés coupables même s’ils ne résident 
pas eux-mêmes au Canada. Même si une grande partie du complot s’est déroulée 
à l’extérieur du pays. Même s’il n’a pas été prouvé hors de tout doute que le 
ministre indien avait bien touché des pots-de-vin. Car la preuve amassée par 
la GRC démontrait que le complot était bien réel et concernait spécifiquement 
Cryptometrics Canada, la filiale canadienne de l’entreprise.

Une première

L’enquête sur Cryptometrics est le premier dossier de la GRC à avoir mené à 
des accusations en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et 
dans lequel les accusés ont été déclarés coupables au terme de leur procès. Un 
autre accusé, citoyen canadien celui-là, avait déjà été condamné à trois ans de 
prison dans le même dossier. Auparavant, les rares condamnations en la matière 
depuis la création de la loi avaient toutes été obtenues après que les accusés 
avaient plaidé coupable. Une étape importante est donc franchie.

«C›est encourageant», souligne le sergent d’état-major Denis Beaudoin, 
enquêteur principal au sein de l’Équipe d’enquête sur les affaires délicates et 
étrangères de la GRC.

«Mais les dossiers comme ça, c’est du cas par cas», souligne-t-il prudemment.
La Loi sur la corruption d’agents publics étrangers a été adoptée en 1998, 
sous le gouvernement de Jean Chrétien. Elle faisait suite à la signature par 
les pays membres de l’OCDE d’une convention contre la corruption. Chaque 
pays signataire s’était engagé à adopter des lois pour interdire à ses entreprises 
de verser des pots-de-vin à des représentants publics étrangers. La loi a été 
modifiée en 2013 par le gouvernement Harper pour lui donner plus de mordant.
C’est cette même loi qui a été utilisée pour porter des accusations contre 
d’anciens cadres de SNC-Lavalin ainsi que contre la firme elle-même (la GRC 
refuse de discuter de ce dossier, qui est devant les tribunaux).

Une équipe spécialisée

Depuis son adoption, la loi a été utilisée pour porter des accusations dans à 
peine une demi-douzaine de dossiers à travers le pays. Mais le mouvement 
semble s’accélérer, ces dernières années.

Les enquêtes en la matière sont l’affaire d’enquêteurs de la GRC issus de la 
Section des enquêtes internationales et de nature délicate, créée en 2008. En 
2016, ils avaient une vingtaine d’enquêtes actives en matière de corruption de 
responsables étrangers.

Dans le cas de Cryptometrics, les enquêteurs se sont rendus enquêter aux États-
Unis avec l’aide du FBI, et ils ont requis l’aide d’un agent de liaison de la GRC 
en poste à New Delhi.

«Nous avons dû sortir du Canada, comme c’est souvent le cas dans ces 
enquêtes-là.», souligne le sergent d’état-major Beaudoin.

Évolution au fil des ans

La signature de la convention de l’OCDE par le Canada et la volonté des pays 
membres de freiner le paiement de pots-de-vin par les entreprises internationales 
ont forcé la GRC à élargir ses horizons, reconnaît l’inspectrice Lesley Ahara, 
patronne de l’équipe.

«Il y a certainement eu une évolution au fil des années», dit-elle.

«On regarde ce qui se passe au Canada, bien sûr, mais avec la convention de 
l’OCDE, on regarde aussi ce qui se passe ailleurs. C’est très important pour 
nous», explique l’officière.

Lorsqu’elle recrute des policiers pour enquêter sur la corruption internationale, 
l’inspectrice Ahara dit rechercher notamment les enquêteurs chevronnés en 
matière de criminalité financière, habiles à suivre la trace de l’argent. Mais elle 
veut aussi des membres qui ont vu neiger et qui possèdent un certain nombre 
d’années d’expérience.

La GRC ne travaille pas seule dans son coin. Dans le cas de SNC-Lavalin, par 
exemple, ce sont des enquêteurs suisses qui ont été les premiers à mettre la 
puce à l’oreille aux policiers canadiens, selon ce qui a déjà été divulgué à la cour.
Pour favoriser encore les échanges, le corps policier fédéral s’est aussi joint à un 
regroupement de quatre pays unis pour collaborer à la lutte contre la corruption 
transnationale depuis 2013. L’International Foreign Bribery Task Force regroupe 
le FBI, la police australienne et la police britannique, en plus des Canadiens. 
Leurs représentants sont en contact quasi quotidien.

«Ça crée un bon réseau de contacts, on a des personnes-ressources dans ces 
pays-là qu’on peut appeler au sujet de la corruption. Ce n’est pas juste le FBI 
: on a beaucoup appris des Australiens et des Britanniques aussi. On échange 
les meilleures pratiques et j’ose espérer qu’ils ont appris de nous aussi», affirme 
Denis Beaudoin.

ENQUÊTES DE LA GRC SUR LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS 
ÉTRANGERS

États-Unis, 2002
Hydro Kleen Group, entreprise d’entretien des infrastructures pétrolières en 
Alberta, avait donné 35 000 $ à un douanier américain pour obtenir des avantages 
en matière de visas de travail pour les États-Unis.
Résultat : 
- Le douanier a plaidé coupable et a écopé de six mois de prison au Canada.
- L’entreprise a plaidé coupable et a écopé d’une amende de 25 000 $.
- Les accusations portées contre un cadre et un administrateur ont été suspendues.
Bangladesh, 2011
Niko Resources, une entreprise albertaine, avait fourni un véhicule valant près 
de 200 000 $ à un ancien ministre du Bangladesh, en plus de lui payer des 
voyages à Calgary, Chicago et New York afin d’influencer les négociations sur 
un projet minier.

Résultat :
- L’entreprise a plaidé coupable et a écopé d’une amende de 9,5 millions.
- Elle a été placée sous probation avec surveillance pendant trois ans.
Tchad, 2013
L’entreprise albertaine Griffiths Energy avait versé 2 millions à la femme de 
l’ambassadeur du Tchad au Canada, dans le cadre d’une campagne d’influence 
auprès de politiciens tchadiens pour obtenir une participation dans des projets 
pétroliers en Afrique.
Résultat :
- L’entreprise a plaidé coupable et a écopé d’une amende de 10,35 millions.
Bangladesh, 2012-2013
La GRC alléguait que des employés de SNC-Lavalin en Ontario avaient planifié 
le paiement de pots-de-vin à des décideurs du Bangladesh pour remporter un 
contrat lié à la construction d’un pont.
Résultat :
- Cinq personnes ont été accusées, mais la cause a avorté lorsqu’un juge a 
invalidé le mandat d’écoute électronique utilisé dans l’enquête.
Inde, 2013-2014
Plusieurs dirigeants de Cryptometrics Canada ont conspiré pour verser 200 000 
$ à des employés d’Air India et 750 000 $ à un ministre de l’Inde pour remporter 
un contrat de logiciel de reconnaissance faciale dans plusieurs aéroports en Inde.
Résultat :
- Un cadre condamné à trois ans de prison en 2014.
- Deux autres dirigeants déclarés coupables en janvier. Ils attendent leur peine.
Libye, 2015
La GRC allègue que SNC-Lavalin ainsi que deux de ses cadres ont participé au 
versement de pots-de-vin de 47,7 millions et à une fraude de 130 millions dans 
le cadre de l’obtention de grands projets publics en Libye.
Résultat :
- Un ancien vice-président a bénéficié d’un arrêt du processus judiciaire, le 
procès d’un autre doit s’ouvrir en avril et le procès de l’entreprise doit se dérouler 
à une date à déterminer.
Thaïlande, 2016
La GRC croyait qu’un homme d’affaires de Calgary avait comploté pour verser des 
pots-de-vin à des militaires thaïlandais pour faciliter une transaction impliquant la 
vente d’un avion de ligne.
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Rosa dos Ventos Rose des Vents

Un nouvel artiste portugais a rejoint  
l’International  Surréalism Now

Aquilino Ferreira a présenté la totalité de son œuvre à Santiago Ribeiro, 
responsable et créateur de la plus grande exposition mondiale de l’Art Surréaliste 
au XXI -ème siècle.  Il a été accepté et a rejoint  l’ASN à Coimbra, avec son 
tableau «António Variações».

Avec la présentation de son œuvre et surtout du tableau « António Variações », 
l’artiste Aquilino Ferreira a été admis dans ce fameux groupe international.
 
L’International Surrealism Now du XXI -ème siècle, présente une très forte force 
vers la liberté de la créativité, l’amour, l’espoir. C’est visible dans les œuvres 
et visions personnelles de 120 des principaux artistes surréalistes du monde, 
représentant l’espoir, les rêves et les idéologies de 50 pays, qui proposent de 
nouvelles perspectives. 
 
Cette exposition a suivi de Coimbra à la Galerie Tony Vitorino de Vieira de 
Leiria.
 

Aquilino Ferreira est né à Vieira de Leiria parmi des rayons de soleil et des vents  
forts sur la mer, dans un pays de navigateurs et de bonnes gens – le Portugal.Sa 

Sa carrière a commencé dans les années 80 à Paris, où il a acquis sa polyvalence 
artistique. Sa première exposition en France (3 panneaux d’azulejos), dans une 
grande exposition de l’inauguration de l’Euro-Disney-Paris, en 1995, organisée 
par Maria Fernanda Pinto, dans une initiative du journal « O Encontro » et 
l’association « Lusitânia », sous le patronat du Président Mário Soares.

En cette même année, Aquilino Ferreira a fini sa formation dans les domaines de la 
Peinture, Céramique, Graphique, Design et Publicité, finissant avec une exposition 
dans « la Chambre Syndicale de Céramique et Atelier d’Art de France ».

Malgré qu’il se soit « dispersé » par d’autres chemins et frontières, cherchant 
de nouveaux horizons comme « une caravelle sans peur », qui veut connaître 
autres pays de ce monde, colorée comme une aquarelle, il vient de rentrer pour 
gagner son port d’abri.

Mais, tous les ans il participe dans les expositions du Carrousel du Louvre, où il 
a obtenu plusieurs prix. 

De nos jours, Aquilino Ferreira, utilise les déchets électroniques, pour lui donner 
une « nouvelle opportunité ». Dans une technique mixte, il donne vie à des 
œuvres d’Art, sous le thème : « Quatrième révolution industriel », représentant 
quelques personnages les plus marquantes dans le changement des mentalités.

Por Nanda Pinto/
Paris

Deusa 
das

Estrelas

Alucinação

Paz de espírito
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Pelo interesse de que se reveste, envio o texto de uma notícia de 2003

António Guterres quer que a Internacional Socialista (IS) seja a força 
impulsionadora de uma “coligação global para uma nova ordem mundial”. 

Ao discursar na abertura do XXII Congresso da IS, que decorre em São Paulo, 
o ex-primeiro ministro – que foi designado unanimemente pelo Conselho 
da organização candidato à presidência da IS, para cumprir um segundo 
mandato de três anos – frisou que a IS deve ser multilateral, para servir como 
“resposta à ideologia neoliberal, à agenda política neoconservadora e à lógica 
do unilateralismo que sacraliza o mercado, mesmo com o sacrifício da pessoa 
humana, e procura desmantelar ou enfraquecer o sistema das Nações Unidas, 
as organizações internacionais e o direito internacional”. Lula da Silva, presidente 
brasileiro que comemorou ontem dois aniversários – o seu 58.º e o primeiro da 
sua governação – disse que a “ONU tem de ser reformada, especialmente o 
Conselho de Segurança e seus organismos voltados para discutir os problemas 
económicos e sociais”. Já o secretário-geral do PS, Ferro Rodrigues, defendeu 
o regresso “à política à escala local, nacional, regional e global assente nos 
valores da esquerda democrática”, de modo a combater o contínuo alargamento 
do “fosso entre ricos e pobres, a intolerância e a degradação ambiental”. O líder 
socialista expressou o desejo de que “os ventos progressistas de São Paulo 
inspirem todos os membros da IS” para relançar “com novo vigor a construção 
de uma ordem internacional mais justa, equitativa e solidária”. Ainda ontem, o 
MPLA foi aceite como membro de pleno direito da Internacional Socialista. 

  GUTERRES QUER UMA NOVA ORDEM 
MUNDIAL

António Guterres quer que a Internacional Socialista (IS) seja a força 
impulsionadora de uma “coligação global para uma nova ordem mundial”. - 
Política, Correio da Manhã.

DOSSIER
Os socialistas e a Nova Ordem Mundial

Preparação e análise pelo cap. Barros
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Ver páginas 25 e 26 para o «prato forte» desta matéria

LEMBRETE 12343
Aproximam-se as eleições
E os Partidos (uns queixinhas)
Vão trocando acusações
Entrando em guerras mesquinhas

LEMBRETE 12344

São as inaugurações,
Que o Governo vai fazendo,
Motivo de indignações,
De quem outras foi benzendo.

LEMBRETE 12345

À CNE, vai parando
O protesto veemente
Da oposição, ignorando
As que fez, anteriormente!...

LEMBRETE12346
Bem prega o «Frei Tomás»
Olha só p’ro que ele diz
E nunca p’ro que ele faz!...
Assim, não se contradiz!...

LEMBRETE 12347

À falta de ideias novas
E de boas soluções,
Acabam de nos dar provas
De que são uns aldrabões!...

LEMBRETE 12348

Não tratam do que interessa,
Por serem disso incapazes!...
Vão, de promessa em promessa,
Com verborreias falazes!...

José Oliveira

21/3/2019

Esclarecimento do senhor capitão Barros
Dado não ter recebido qualquer resposta,nem o assunto ter merecido qualquer 
referência ,em nenhuma dos três programas posteriores ao envio do mail,dirigido 
em 7 do corrente mês,à SIC e que abaixo transcrevo, e por considerar que os 
cidadãos têm o direito de conhecer as decisões de qualquer governo que se 
revistam de interesse nacional,tomei a decisão de tornar pública a diligência 
realizada.

Nota:Por manifesto erro,pelo qual apresento as devidas desculpas, onde consta 
“Marques Guedes”,deve ler-se “Marques Mendes”

Exmºs Senhores

Com os melhores cumprimentos e os antecipados agradecimentos pala atenção 
que,de tal estou certo,será dedicada ao assunto abaixo exposto, solicito que 
seja submetido à apreciação do Ilustre Comentador, Dr. Luís Marques Guedes, 
a questão que passo a apresentar:

Realizou-se nos passados dias 10 e 11 de Dezembro,do ano findo, em 
Marraquexe, sob a alçada da ONU, a “Conferência Intergovernamental sobre 
Migrações, em que Portugal foi representado pelo actual primeiro ministro, do 
que resultou o “Pacto Global para as Migrações”, que Portugal aderiu, havendo 
vários países que o não fizeram.

Sucede que nada li ou ouvi sobre tal Conferência,antes de a mesma se realizar e 
só através de informações recolhidas, por uma Amigo,junto da CS de Espanha,tive 
conhecimento do que passou antes,durante e após a dita Conferência!

Dada a gravidade extrema que decorre do texto do Pacto atrás referido,considero 
absoluta e totalmente inaceitável a não existência de um amplo debate nacional, 
bem como o facto de o Parlamento se ter colocado à margem de todo o processo 
e o Sr. Presidente da República,sempre pronto a pronunciar-se sobre qualquer 
matéria, nada tenha dito sobre um assunto que preocupa toda a Europa e não 
só:as Migrações...

E sobre o tema em causa, tenho que manifestar o meu mais profundo 
reconhecimento ao jornal Público e ao Jornalista Mário Cunha Reis por, pelo 
menos até à publicação do Artigo que a seguir referirei, terem sido as únicas 
entidades a trazer a público o que em Marraquexe se passou.E ao Artigo de 
Opinião em causa,não poderia ser escolhido melhor Título: “Alta Traição”!

Face ao exposto, seria com muita satisfação que assistiria à análise e comentário 
de tudo atrás referido,numa das próximas edições do programa em que é 
Comentador o citado Dr. Marques Mendes.

Para registo: sou Oficial do Exº,na situação de Reforma e com passagem à 
Reserva por acidente em Serviço.E sou,acima de tudo, um cidadão que se honra 
de ter sempre procurado “Servir o país” e que tem por lema, sempre que faz 
comentários, Notas ou Artigos de Opinião,”Que nunca por cobarde conhecido 
seja”. Renovando os cumprimentos,

Campos de Barros
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CONTA SOLIDÁRIA  DE APOIO AOS COMANDOS DO CORPO DE 
INSTRUÇÃO DO CURSO 127

QUE FORAM CONSTITUÍDOS ARGUIDOS

NIB:0033-OOOO-45536014942-05

Desde os infaustos acidentes ocorridos durante a instrução do 127º Curso de Coman-
dos que a pretexto do então ocorrido - que todos lamentamos profundamente e sobre 
os quais já publicamente nos manifestámos - os Comandos têm vindo a ser alvo da 
mais sórdida campanha para denegrir a sua imagem e competência, pretendendo-se 
assim atingir a sua coesão e os Valores em que acreditam, servem e defendem.
E com eles, como objectivo último, a Instituição Militar em que se integram.
19 Comandos foram entretanto constituídos arguidos num processo que em breve 
iniciará a fase de julgamento.
É do conhecimento de todos que a situação destes militares tem sido votada a um 
total alheamento e indiferença pela Instituição em que se integram, que nunca lhes 
manifestou qualquer solidariedade institucional nem preocupação pelos constantes 
atentados à sua dignidade, idoneidade e bom nome, não lhes permitindo, inclusive, 
participar em missões internacionais, não os promovendo e nem sequer lhes dando 
apoio judiciário.

Em consequência, estes militares vêm-se na necessidade de arcar com custas judi-
ciais e honorários dos seus representantes de defesa, não tendo, face aos venci-
mentos que auferem, condições sócio-económicas compatíveis com tais encargos, 
sendo necessário o recorrente recurso a colectas de camaradas e à representação 
por defensores que advogam a título gracioso, situação que, a curto prazo, se tornará, 
por certo, insustentável.
É de elementar justiça deixar aqui um muito sentido agradecimento aos advogados 
e sociedades de advogados que de forma pro bono têm vindo a apoiar alguns dos 
nossos camaradas, assim como às Instituições sócio-profissionais que de forma tão 
empenhada lhes têm também prestado a sua solidariedade e apoio.
Mas não é suficiente - por isso, a Associação de Comandos abre uma Conta Solidária 
apelando aos Comandos e aos Homens de Boa Vontade para que nela depositem, 
sempre que possível, a sua ajuda para se poder acudir aos avultados custos de um 
processo como este.
Contamos com o apoio de cada um de vós!
A Associação de Comandos agradece-vos.

       NIB:0033-OOOO-45536014942-05

                        MAMA SUMÉ

O President da Direcção Nacional
           José Lobo do Amaral
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Advogada e cigana, um rosto do 
princípio da mudança

Uma família cigana de Torre de Moncorvo tem uma filha licenciada em Direito, 
mestre em Direito Criminal, advogada estagiária e outra a seguir as mesmas 
pisadas. “Estamos no meio do fogo cruzado. Para os não ciganos somos ciganos 
e para os ciganos não somos bem ciganos”, diz a mãe.

Ana Cristina Pereira (texto), Adriano Miranda (fotografia) e Teresa Pacheco 
Miranda (vídeo) 10 de Fevereiro de 2019

Era Alcina Jacinto Faneca uma garota e já dizia que queria estudar Direito. 
Sonhava com uma “justiça imparcial”, daquelas que não olham à pertença 
étnica, ao género, ao credo ou à orientação sexual. Agora, que tem 25 anos e é 
advogada estagiária, percebe que o preconceito é um mal difícil de erradicar até 
dentro dos tribunais, mas nem por isso exclui a possibilidade de se candidatar ao 
Centro de Estudos Judiciários e de se tornar juíza.

Uma cigana juíza é coisa que nunca viu nem sabe se existe em Portugal — pode 
haver na “clandestinidade étnica”, para usar a expressão de Bruno Gonçalves, 
vice-presidente da associação Letras Nómadas; ciganos e ciganas a exercer 
advocacia sem esconder que são ciganos ou ciganas, sim; o pai de Alcina tem 
uma prima que é advogada e um primo que é guarda prisional.

Não é por se ter unido a um futuro guarda nacional republicano e por estar 
gravidíssima que Alcina vai apagar os seus sonhos. Já imagina a felicidade que 
sentirá, um dia, ao ouvir a filha de ambos, Vera, gabar-se: “A minha mãe faz isto, 
a minha mãe faz aquilo. Ela é isto, ela é aquilo, ela conseguiu.”

Alcina (mãe), António e Alcina (filha)

O estereótipo do cigano filho do vento e das estrelas, que anda de terra em 
terra, a vender cavalos, atoalhados ou tapetes e a ler o futuro nas palmas das 
mãos dos outros, estoura quando se entra na casa grande e confortável da 
família Faneca, na aldeia do Carvalhal, a poucos quilómetros do centro de Torre 
de Moncorvo, no distrito de Bragança. O pai, António, tem 52 anos, gere uma 
empresa de prestação de serviços agrícolas e presta-os em Espanha. E a mãe, 
Alcina, dois anos mais nova, ocupa-se da família.

A família é grande e aprecia a educação, na qual inclui aspectos da cultura cigana 
como o respeito pelos mais velhos, o ideal de “pureza” feminina, a centralidade 
do casamento, o valor da ajuda mútua, o hábito de lembrar os mortos. Respeita 
os usos e costumes “dentro do razoável”, no qual não inclui, por exemplo, 
práticas como o abandono escolar e o casamento precoce.

Só Teresa, a filha mais velha, de 28 anos, deixou a escola cedo. Os ataques de 
epilepsia amedrontavam-na. Não se sentia bem desacompanhada. Alcina, de 
25 anos, completou a licenciatura em Direito e o mestrado em Direito Criminal. 
Ana, de 23, está a seguir as suas pisadas. E António, de 14, já falou em estudar 
Medicina, mas agora fala em estudar Direito, como as irmãs, fazendo menção a 
uma eventual carreira de investigador da Polícia Judiciária.

Teresa e Alcina

Fogo cruzado 

Senta-se mais gente à volta da mesa de madeira que domina a cozinha da 
família. Os pais de Alcina acolheram uma sobrinha, de nove anos, cujos pais 
passam parte do ano a trabalhar em Espanha e a deixam com os tios para que 
estude sem sobressalto. E dois sobrinhos órfãos — um tem 21 anos e é guarda 
da GNR noutra terra, o outro tem 17 e frequenta o ensino secundário.

Os primos chegam da escola à hora do lanche. “Se entrar na GNR já é uma coisa 
boa, mas quero ser mais do que guarda da GNR, estou a pensar na Academia 
Militar”, diz o rapaz. “Se não fosse o meu tio, não tinha comida na mesa, não 
podia pensar em estudar. É ele que me está sempre a dizer: ´Tens de ser mais 
ambicioso.´” A avó materna, que também vive ali, comove-se ao ouvi-lo.

A avó conta agora 66 anos e nunca frequentou a escola. Aprendeu a ler e a 
escrever com um casal de professores com quem chegou a trabalhar. Não 
é cigana. Quando se casou, aos 14 anos, “converteu-se” à cultura cigana — 
“aciganou-se”, como se costuma dizer. “O cigano com quem me juntei nessa 
altura já era um bocadinho diferente. Relacionava-se com ciganos e não-
ciganos.”

Observa-se nesta família cigana o mesmo processo de progressão de 
escolaridade que em milhares de famílias não-ciganas pelo país fora. O pai fez a 
4.ª classe, o que lhe permitiu tirar a carta e desenvolver o seu negócio, e a mãe 
o 6.º ano, que não os impede de ter outras aspirações para os filhos. “Podiam 
andar cheios e anéis e pulseiras, mas preferem investir em nós”, resume Alcina.
Não é fácil. “Estamos num fogo cruzado”, suspira a mãe. A escola é uma 
realidade recente na história dos ciganos portugueses. Durante séculos, só lhes 
fazia falta saber fazer contas. E, ainda hoje, a virgindade das raparigas é um 
ponto de honra.

O Estudo Nacional Sobre as Comunidades Ciganas — feito por Maria Manuela 
Mendes, Olga Magano e Pedro Candeias e editado pelo Alto Comissariado para 
as Migrações em 2014 — aponta para uma parcela de 2,9% de escolaridade de 
nível secundário ou superior. A taxa de analfabetismo é de 15,5%. Quase um 
terço não completou o 1.º ciclo ou não frequentou a escola.

O Perfil Escolar da Comunidade Cigana, que caracteriza os alunos matriculados 
nas escolas públicas do continente no ano lectivo 2016/2017, revela mudança. 
A larga maioria das crianças já frequenta o pré-escolar. O 1.º ciclo é uma aposta 
ganha. Há uma quebra do 1.º para o 2.º ciclo. E um fosso do 2.º para o 3.º 
ciclo. A frequência escolar vai encolhendo à medida que as crianças se vão 
aproximando da adolescência.

Questionados sobre o porquê de os filhos ou netos terem abandonado a escola 
antes de concluir a escolaridade obrigatória, os adultos que fizeram parte do 
estudo nacional tendiam a dar duas respostas: ou eles já tinham “aprendido o 
necessário” ou eles tinham assumido um compromisso — “estavam noiva/os, 
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casada/os, grávidas ou tinham sido recentemente mães/pais”.

Outros estudos de Maria Manuela Mendes e Olga Magano aprofundam esse 
desencontro. Faltam, por exemplo, “expectativas em relação à escola” (amiúde 
reforçada pelo facto de não conhecerem pessoas ciganas que tenham concluído 
o 9.º ou o 12.º ano ou até mesmo frequentado o ensino superior). E faltam 
“impactos da escolarização na vida profissional”.

Em qualquer caso, as raparigas sofrem mais pressão para abandonar a escola 
precocemente do que os rapazes: as turmas são mistas e muitos pais não 
gostam que, já adolescentes, elas possam conviver, sem supervisão familiar, 
com rapazes que não conhecem ou em quem não confiavam.

Trezentos quilómetros
Ouvir as comunidades ciganas faz toda a diferença

Quando Alcina entrou na Universidade Católica do Porto, em 2012, os pais 
ouviram palpites, reparos, reprovações de ciganos das suas relações. Iam deixar 
a filha ficar sozinha, de segunda a sexta-feira, numa cidade, a mais de 300 
quilómetros de distância? Ia perder-se. Ia engravidar. Ia trazer a desonra para 
a família inteira. Volvidos dois anos, avançou a irmã mais nova para a mesma 
universidade e para o mesmo curso. O coro de críticas continuou.

O pai não pedia às filhas que tivessem juízo. O pai pedia à mãe que lhes pedisse 
que tivessem juízo. E a mãe pedia-lhes com variações desta frase: “Ou vós vos 
portais bem e fazeis as coisas que têm a fazer ou a mártir sou eu.”

A mãe sabe o que é crescer com a pressão do olhar dos outros. Não lhe 
bastava ser impoluta, também tinha de parecê-lo. “Quando era nova até andava 
assustada. Se o meu pai fosse a Torre de Moncorvo e me visse a tomar um café 
com um rapaz, já era uma guerra lá em casa. Hoje, o meu marido vai a Torre de 
Moncorvo e vê as filhas a tomar café com um colega e é normal.

Teve tempo para perceber a irracionalidade da dupla moral que não só levava 
muitas famílias a impedirem raparigas de concluir a escolaridade obrigatória, 
mas também a limitar muitas mulheres a actividades profissionais que são uma 
extensão da esfera doméstica, como a venda ambulante de porta em porta, nas 
feiras e nos mercados ou as campanhas agrícolas. “Há ciganas que se casam 
com 15 anos e aos 16 já deixaram o marido!”

Alcina já não sentiu essa pressão que a mãe recorda. “O meu pai sabia que 
eu tinha um colega de faculdade e que fazia trabalhos de grupo.” E a atitude 
dele manteve-se quando iniciou a vida profissional. Já a fazer estágio, ia com o 
patrono para Coimbra, para Lisboa, para onde fosse. “Para os ciganos, isto era 
uma coisa impensável…”

“Estamos num fogo cruzado”, repete a mãe. Cabe-lhe, em cada instante, 
encontrar a posição segura. Por exemplo: as filhas dos não-ciganos, geralmente, 
podem namorar e sair à noite; as filhas dos ciganos, geralmente, não podem 
namorar nem sair à noite. Decidiu deixá-las sair. “Em vez de virem para casa às 
11 ou à meia-noite, às vezes queriam ficar até às quatro ou às cinco da manhã e 
eu não deixava”, recorda. “Quando estava a começar o DJ, tínhamos de vir para 
casa”, ri-se Alcina.

Os ciganos portugueses começam a “sair da clandestinidade”
“Sabes quem me escreveu?”

Em Janeiro de 2018, Alcina apareceu numa grande reportagem de Victor Bandarra 
na TVI. O agora marido viu a peça, encontrou-a no Facebook e mandou-lhe uma 
mensagem a dar-lhe os parabéns. Primeiro, Alcina não respondeu. Depois, viu-o 
no Facebook, em directo, a tocar guitarra e a cantar e deu-lhe os parabéns 
também. Contou logo à mãe. “Sabes quem me escreveu?” Ele já estivera ali em 
casa havia muitos anos, com um tio, o conhecido músico cigano José Lito Maia, 
a animar uma festa da família.

A troca de mensagens continuou nos dias seguintes. Ao notar o entusiasmo, a 
mãe pediu-lhe que parasse. A rapariga ainda nem tinha feito o exame de acesso 
à Ordem dos Advogados. “Todo o dinheiro que eu empreguei na educação dela, 
toda a ilusão que eu tive, agora vai tudo pela água abaixo”, temeu. “Não a vão 
deixar exercer ou vão andar sempre atrás dela. Vai ter de levar guarda-costas 
quando for falar com um cliente. Isso não é vida para ela. Ela não está habituada 
a isso.”

A mãe não conhecia o rapaz, nem a família. Temia que fossem ciganos à moda 
antiga. O supracitado estado nacional mostra que ainda há muitos a pensar 
que “mulheres de vergonha” não devem frequentar determinados sítios sem a 
presença do marido, nem atrever-se a discutir assuntos familiares com o marido.

Alcina compreendia-a. “Ela tinha medo que eu tivesse de escolher entre ele e 
a minha vida profissional, mas eu sem a minha vida profissional não sou eu.” E 
explicava-lhe: “Ele é diferente.” Ele vira na reportagem que ela era advogada 
estagiária. Se tivesse alguma coisa contra, não a teria procurado. E a mãe 
levantava novas dúvidas. E se ele agora dizia que não se importava e depois a 
proibia de exercer?

Um mês e tal depois de terem trocado as primeiras mensagens, encontraram-
se em Coimbra para se olharem olhos nos olhos, conversarem frente a frente, 
tomarem um café. Volvido outro mês e tal, “fugiram”.

“Não escondemos que somos ciganos, mas não podemos apresentar isso como 
cartão-de-visita. As pessoas têm de nos conhecer primeiro.”

“Fugir”, na cultura cigana, é consumar a união para forçar a família a aceitá-la. Ela 
deslocou-se de Torre de Moncorvo e ele de Portalegre para o Porto. “Poupamos 
o dinheiro de uma festa”, ri-se Alcina. Não queria esquivar-se às perguntas da 
mãe, disfarçar, mentir. Nem enfrentar o pai. “Não tinha coragem e outra forma. 
Levaram um choque e depois ficou tudo bem.”

Do Porto foram para casa da família do noivo, em Portalegre, levando a prova de 
virgindade, o lenço manchado de sangue. A família dela juntou-se à família dele 
para celebrar a união da advogada estagiária e do futuro GNR.

Os pais gostaram do que viram. “Perceberam que não havia aquela questão 
de me proibirem de fazer alguma coisa, de me anularem enquanto profissional, 
enquanto pessoa”, lembra Alcina. “Dá para conciliar tudo quando se tem uma 
pessoa que percebe que cada um tem o seu espaço.” O olhar da mãe ilumina-se 
ao ouvi-la. “Ela teve sorte. Ela encontrou um homem com a mentalidade dela.”

“Espectáculo!”
O marido de Alcina não se sente visto de lado por se ter casado com uma mulher 
decidida a fazer carreira de advogada ou juíza. “Pelo contrário.” Quando diz o 
que a mulher faz, o mais comum é responderem-lhe: “Espectáculo!” Não sabe 
se haverá zunzum nas suas costas. “Olha, andou na escola até tarde.” Não se 
importa. “Sempre tive seguro da pessoa que ela é e nunca pensei que tivesse 
tomado maus caminhos.”

Desde criança que ele se imagina a vestir a farda da GNR. Há um Centro de 
Formação em Portalegre. Ele via os recrutas por ali e imaginava-se um deles. 
“Nunca tive expectativa de tirar uma licenciatura. Sempre foi chegar a ter a minha 
idade, ter o 12.º ano, fazer o serviço militar e entrar numa força policial. Inscrevi-
me na GNR e na PSP. A GNR apressou-se.”

O marido de Alcina prefere que a sua cara não apareça nas páginas de um 
jornal. Por motivos profissionais, prefere manter a tal “clandestinidade étnica”. 
E a sogra compreende-o. “Não escondemos que somos ciganos, mas não 
podemos apresentar isso como cartão-de-visita. As pessoas têm de nos 
conhecer primeiro.”

Como alterar as imagens seculares que bloqueiam a compreensão e perturbam 
a comunicação entre ciganos e não ciganos? “Através do diálogo positivo; 
através da interacção nas mais diversas esferas da sociedade: na escola, no 
trabalho, nos espaços públicos”, responde Maria José Casa-Nova, investigadora 
do Departamento de Ciências Sociais da Universidade do Minho. “É fundamental 
ter curiosidade positiva, querer conhecer sem ideias concebidas a priori. E, para 
isso, importa haver uma aceitação recíproca. Sem medos e desconfianças. Este 
é um trabalho de todos/as.”

Há muita coisa a despontar. “Para quem, como eu, faz investigação e trabalha 
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com população portuguesa cigana desde 1991, é ainda pouco, mas sente-se 
que a sociedade portuguesa está com outra dinâmica, que ‘acordou’”, comenta.

“Muitos municípios estão finalmente a trabalhar em conjunto com a população 
cigana no sentido de se conseguir condições materiais de existência que 
permitam viver com dignidade, a par da construção de relações interculturais; 
muitas organizações não governamentais estão com um papel muito mais activo 
neste trabalho conjunto; é com este trabalho em parceria, em igualdade, que se 
constroem sociedades onde os seres humanos se vão tornando mais humanos.” 
Nada custa mais a mudar do que a mentalidade.” “A par das políticas públicas,  
cada um e cada uma tem de fazer um trabalho sobre si próprio/a; de análise 
sobre como se posiciona face a todos os outros, dos juízos de valor que formula, 
das resistências que cria e porquê.”

Dar a cara
Alcina já se sente preparada para ser um rosto de mudança. Entende que dar a 
cara mostra que é possível ser cigana, respeitar as tradições e estudar, conciliar 
a vida pessoal, a vida familiar e a vida profissional, como fazem milhões de não-
ciganas.

Esta é a mensagem que quer passar: “Acho importante os pais perceberem que 
não é por estarem a estudar que as filhas se vão portar mal. Se elas quiserem 
prosseguir um objectivo de vida diferente, deixem-nas segui-lo. É importante 
uma mulher ter a sua Independência e viver disso mesmo.”

A aposta dos pais está ganha. “Não gosto de me gabar mas soube educar bem 
as minhas filhas”, diz a mãe. Alcina não tinha de prestar prova de virgindade, 
escolheu fazê-lo. “Crescemos a ver isso”, diz. Teresa, a mais velha, também não 
tinha e essa fê-lo à moda mais tradicional, isto é, o hímen nem foi rasgado pelo 
marido dela, que trabalha com o pai dela, mas por uma mulher mais velha, com 
um dedo e um lenço branco. Tinha 26 anos. “Para muitos ciganos já era uma 
velha, ou já se tinha portado mal, já não se casava”, comenta a mãe. “Não foi por 
andar na escola e por sair para tomar um café que não se guardou.”

Costuma dizer-se que os gatos têm sete vidas. Não há igual ditado sobre 
banqueiros. Se houvesse, o protagonista só podia ser Tomás Correia. O actual 
presidente da Associação Mutualista Montepio Geral foi recentemente condenado 
a uma coima de 1,25 milhões de euros pelo tempo em que foi presidente da Caixa 
Económica Montepio Geral. Estão em causa várias infracções relacionadas com 
a atribuição de crédito que seriam, à primeira vista, suficientemente graves para 
suscitar dúvidas sobre a idoneidade do presidente de uma associação que tem 
muitas centenas de milhões de euros de poupanças a seu cargo. Mas isso, se 
fosse na banca.

Mas Tomás Correia está à frente de uma associação mutualista. E isso faz toda 
a diferença. Estas associações deixaram de ser supervisionadas pelo Governo 
– pelo ministério da Segurança Social – em 2018 mas com um período de 
transição de 12 anos. Há quem ache que a transição não se aplica à avaliação 
de idoneidade. Há quem ache o contrário. O Governo chuta para o regulador dos 
seguros. O presidente do regulador, que está de saída há muitos meses e até 
já tem quem o substitua, chuta para o Governo. E, no entanto, Tomás Correia 
continua no mesmo sítio com uma multa do Banco de Portugal que até pode ser 
o banco a pagar por ele. 

João Miguel Tavares, no Público, chamava-lhe o “maior mistério do país”. Na 
verdade, por mais esforço que se dedique, é muito difícil compreender com 
base em raciocínios lógicos. Como escrevia o Ricardo Costa no Expresso Diário 
sobre Tomás Correia: “Um homem em fuga ao passado não faz pausas para 
colocar questões éticas. Sobe mais um degrau na escala do absurdo, coloca 
mais uma tranca na sua fortaleza e não pergunta ao tempo quanto tempo ainda 
tem. Qualquer coisa serve.” Também no Expresso Diário, Daniel Oliveira dizia 
que com “Tomás Correia é limpinho limpinho”. João Vieira Pereira, no Expresso, 
perguntava: “E, agora, já chega?” 

Eis que, entretanto, o Governo reconhece que a legislação não é clara – 
principalmente depois de Marcelo ter entrado em jogo - e decidiu avançar com 
uma norma interpretativa que irá clarificar tudo de uma vez por todas. Só que 
Tomás Correia, que tem insistido que não pode ser avaliado e mesmo que seja 
não pode ser afastado por não ter sido condenado em tribunal, pode mesmo sair 
antes de vir a ser avaliado. 

Na semana passada, o Público avançava que a pressão para Tomás Correia 
deixar a liderança da associação mutualista era cada vez maior. A Lusa dizia, 
pouco depois, que a eventual saída podia não implicar eleições antecipadas. E, 
como escrevia ontem o Observador, Tomás Correia até pode sair já amanhã na 
Assembleia-Geral mas há possíveis substitutos que podem não ser igualmente 
idóneos. 

Ainda não foram divulgadas as contas da associação de 2018 mas, segundo 
dados já avançados pelo Expresso e pelo Eco, a situação deteriorou-se e só 
ficaram em terreno positivo, uma vez mais, à custa dos impostos diferidos. 
Para hoje está marcada a divulgação das contas do banco. É nelas que todos 
os associados da Associação Mutualista Montepio Geral devem por os olhos. 
Porque o banco – o seu capital e dívida por ele emitida – é o grosso do activo 
da associação. É ele que garante as poupanças. Mesmo que não queiram, os 
associados são uma espécie de accionistas da Caixa Económica Montepio Geral 
com tudo o que isso implica no quadro regulatório actual. 

As sete vidas do «gato»
Expresso/curto

O manda-chuva...
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Histórias de um Portugal profundo
Um TEXTO que tem mais LÁGRIMAS ....... do que 

PALAVRAS!!!

Do Mural de Lourdes dos Anjos:

Quando os meninos  me pediam “papel macio pró cu e roupa boa prá 
gente”… 

Um dos textos que mais me custou a  escrever e por isso tem mais lágrimas 
do que palavras.

Estávamos ainda no século XX, no longínquo ano de 1968, quando a vida 
me deu oportunidade de cumprir um dos meus sonhos: ser professora. Dei 
comigo numa escola masculina, ali muito pertinho do rio Douro, na primeira 
freguesia de Penafiel, no lugar de Rio Mau.

Era tão longe, da minha rua do Bonfim, não podia vir para casa no final do 
dia, não tinha a minha gente, e eu era uma menina da cidade com algum 
mimo, muitas rosas na alma, e tinha apenas 18 anos.

Nada me fazia pensar que tanta esperança e tanta alegria me trariam tanta 
vida e tantas lágrimas.

 Os meninos afinal eram homens com calos nas mãos, pés descalços e um 
pedaço de broa no bolso das calças remendadas.

As meninas eram mulheres de tranças feitas ao domingo de manhã antes 
da missa, de saias de cotim, braços cansados de dar colo aos irmãos mais 
novos, e de rodilha na cabeça para aguentar o peso dos alguidares de 
roupa para lavar no rio ou dos molhos de erva para alimentar ogado.

As mães eram mulheres sobretudo boas parideiras, gente que trabalhava 
de sol a sol e esperava a sorte de alguém levar uma das suas cachopas 
para a cidade, “servir” para casa de gente de posses.

Seria menos uma malga de caldo para encher e uns tostões que chegavam 
pelo correio, no final de cada mês.

Os homens eram mineiros no Pejão, traziam horas de sono por cumprir, 
serviam-se da mulher pela madrugada, mesmo que fosse no aido das 
vacas enquanto os filhos dormiam (quatro em cada enxerga), cultivavam as 
leiras que tinham ao redor da casa, ou perto do rio e nos dias de invernia, 
entre um jogo de sueca e duas malgas de vinho que na venda fiavam até 
receberem a féria, conseguiam dar ao seu dia mais que as 24 horas que 
realmente ele tinha. Filhos, eram coisas de mães e quando corriam pró torto 
era o cinto das calças do pai que “inducava” … e a mãe também “provava 
da isca” para não dizer amém com eles…

E os filhos faziam-se gente.

E era uma festa quando começavam a ler as letras gordas dum velho 
pedaço de jornal pendurado no prego da cagadeira da casa…o menino 
já lia.. ai que ele é tão fino… se deus quiser, vai ser um homem e ter uma 
profissão!

Ai como a escola e a professora eram coisas tão importantes!

A escola que ia até aos mais remotos lugares, ao encontro das crianças que 
afinal até nem tinham nascido crianças…eram apenas mais braços para 
trabalhar, mais futuro para os pais em fim de vida, mais gente para desbravar 
os socalcos do Douro, mais vozes para cantar em tempo de colheitas.

E os meninos ensinaram-me a ser gente, a lutar por eles, a amanhar a 
lampreia, a grelhar o sável nas pedras do rio aquecidas pelas brasas, a 
rir de pequenas coisas, a sonhar com um país diferente, a saber que ler e 
escrever e pensar não é coisa para ricos mas para todos, para todos.

E por lá vivi e cresci durante três anos e por lá fiz amigos e por lá semeei 
algumas flores que trazia na alma inquieta de jovem que julgava conseguir 
fazer um mundo menos desigual.

E foi o padre António Augusto Vasconcelos, de Rio Mau, Sebolido, Penafiel, 
que me foi casar ao mosteiro de Leça do Balio no ano de 1971 e aí me 
entregou um envelope com mil oitocentos e três escudos (o meu ordenado 
mensal) como prenda de casamento conseguida entre todos os meus 

alunos mais as colegas da escola, mais as senhoras da Casa do Outeiro. 
E foi na igreja de Sebolido que baptizou o meu filho, no dia 1 de Janeiro 
de 1973.

E é deste povo que tenho saudades. O povo que lutou sem armas, que 
voou sem asas, que escreveu páginas de Portugal sem saber as letras do 
seu próprio nome.

Hoje, o povo navega na internet, sabe a marca e os preços dos carros 
topo de gama, sabe os nomes de quem nos saqueia a vida e suga o 
sangue, mas é neles que vai votando enquanto continua á espera de 
um milagre de Fátima, duns trocos que os velhos guardaram, do dia das 
eleiçõess para ir passear e comer fora, de saber se o jogador de futebol 
se zangou com a gaja que tinha comprado com os seus milhões, e é claro 
de ver um filmezito escaldante para aquecer a sua relação que estava há 
tempos noo congelador.

As escolas fecharam-se, os professores foram quase todos trocados por 
gente que vende aulas aqui, ali e acolá, os papás são todos doutores da 
mula russa e sabem todas as técnicas de educação mas deseducam os 
seus génios, os pequenos /grandes ditadores que até são seus filhinhos e 
o país tornou-se um fabuloso manicómio onde os finórios são felizes e os 
burros comem palha e esperam pelo dia do abate.

Sabem que mais?!

Ainda vejo as letras enormes escritas no quadro preto da escola masculina, 
ao final da tarde de sábado, por moços de doze e treze anos com estes 
dois pedidos que me faziam: “Professora vá devagar que a estrada é 
ruim, e não se esqueça de trazer na segunda-feira, papel macio pró cu e 
roupa boa dos seus sobrinhos prá gente”.

Esta gente foi a gente com quem me fiz gente.

Hoje, não há gente… é tudo transgénico .

O povo adormeceu à sombra do muro da eira que construiu mas os 
senhores do mundo, estão acordadinhos e atentos, escarrapachados 
nos seus solários “badalhocamente” ricos e extraordinariamente felizes 
porque inventaram máquinas e reinventaram novos escravos.
Dizem que já estamos no século XXI...”
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Pour Désarmer la Corée du Nord, Ne Rien 
Céder sur les Droits de l’Homme

par Gordon G. Chang
Traduction du texte original: To Disarm North Korea, Hit Hard on Human Rights

Les dirigeants américains ont tort. Pour avoir gain de cause avec la Corée du 
Nord, qu’il s’agisse de «dénucléarisation» ou autre chose, Washington doit faire 
table rase des idées reçues et marteler la question des droits de l’homme. Il faut 
agir de même avec le sponsor et unique allié de la Corée du Nord, la République 
populaire de Chine.

Kim Jong Un sait qu’il règne par la terreur - il a fait exécuter des centaines de 
personnes -. Si personne ne soulève énergiquement le cas d’Otto Warmbier, 
Kim pensera que nous avons peur de lui. S’il croit que nous avons peur de lui, 
il n’aura aucune raison d’être accommodant. La chose est regrettable, mais les 
personnes venant de l’extérieur n’ont pas le loisir d’être ni polies ni amicales.

Il est temps de faire savoir à Kim que l’Amérique se moque de ce qu’il peut 
penser ou ressentir, et n’a cure de nouer une relation amicale avec lui. Cette 
attitude de rupture avec les raisonnements habituels à Washington, est conforme 
aux idéaux américains et plus en phase avec à une politique que Kim respectera.

Le président américain Donald Trump se dit prisonnier d’un dilemme : le soutien 
qu’il apporte aux parents d’Otto Warmbier – un étudiant de l’Université de 
Virginie que les autorités nord-coréennes ont arrêté, brutalisé et assassiné - 
compromettrait sa capacité à démanteler l’arsenal nucléaire de Kim Jong Un. 
Photo : Fred et Cindy Warmbier, les parents d’Otto, ont reçu un hommage appuyé 
du président Trump lors de son discours du sur l’état de l’Union le 30 janvier 
2018. (Photo de Chip Somodevilla / Getty Images)

« Je suis dans une position horrible, parce que néanmoins je dois négocier » a 
déclaré le président américain Donald Trump, le 2 mars devant les délégués du 
CPAC («Conférence d›action politique conservatrice»). « Simultanément, j’aime 
M. et Mme Warmbier, et j’aime Otto. »

Trump croit être aux prises avec un dilemme : son soutien aux parents d’Otto 
Warmbier – un étudiant de l’Université de Virginie que les autorités nord-
coréennes ont arrêté, brutalisé et assassiné - obèrerait sa capacité à démanteler 
l’arsenal nucléaires de Kim Jong Un, le chef de cet horrible régime.

Au CPAC, le président résumait sa situation ainsi : « C’est un équilibre très, très 
instable ».

Mais de quel « équilibre instable » nous parle-t-on ? Trump et ses prédécesseurs 
croient que les problèmes humanitaires doivent nécessairement être mis de côté 
pour négocier divers sujets avec la dynastie Kim au pouvoir dans la République 
populaire démocratique de Corée (RPDC).

Ces dirigeants américains ont tort. Le meilleur moyen d’obtenir une 
«dénucléarisation» - ou tout autre chose - de la Corée du Nord, est de faire table 
rase des idées reçues qui prévalent à Washington et de marteler régulièrement 
et sans cesse la question des droits de l’homme. Il faut agir de même avec le 
sponsor et unique allié de la Corée du Nord, la République populaire de Chine.
Les États-Unis ont repoussé une invasion générale de la Corée du Sud puis 
signé un armistice en juillet 1953. Mais depuis, la politique américaine à l’égard 
de la Corée du Nord s’est révélé être un échec catastrophique. Un État indigent 

a mis en échec le pays le plus puissant de l’histoire, et s’est même permis de 
constituer un arsenal d’armes de destruction massive (ADM), d’armes nucléaires 
avec les technologies de lancement balistique qui l’accompagnent.

A l’évidence, ne pas avoir tiré profit du rapport de forces qui était clairement en 
sa faveur montre que quelque chose ne tourne pas rond à Washington. Comme 
Greg Scarlatoiu, directeur exécutif du Comité pour les droits de l’homme en 
Corée du Nord, l’a déclaré à Gatestone :

« Trente ans durant, les droits de l›homme ont été sacrifiés sur l›autel de très 
sérieuses préoccupations politiques, sécuritaires et militaires. Force est de 
constater qu›aucun progrès significatif n›a été accompli sur les armes nucléaires 
ou les missiles ».

Comme le suggère Scarlatoiu, le moment est peut-être venu « de tenter une 
autre approche ».

Nombreux sont ceux qui, Trump y compris, plaident en faveur de l’ancienne 
approche, à savoir qu’il convient de nouer en préalable des relations amicales. 
Trump, comme tous ses prédécesseurs à commencer par George HW Bush, a 
tout tenté pour raisonner la famille Kim et l’inciter à coopérer.

Mais les trente dernières années montrent que les Kims sont imperméables à la 
séduction. N’oublions pas que, depuis des décennies, Pékin mène également 
une politique de séduction, tout comme Séoul, sous les présidences successives 
de deux «progressistes», Kim Dae Jung et Roh Moo-hyun en particulier, qui ont 
gouverné de 1998 à 2008.

Les Kims pilotent un État militant depuis trois générations et ne réagissent pas 
aux mêmes stimuli que les dirigeants de sociétés démocratiques. Les présidents 
et premiers ministres des sociétés démocratiques sont intrinsèquement légitimes 
; dès lors, ils mesurent mal la vulnérabilité inhérente à l’illégitimité - et l’insécurité 
– dans laquelle vivent des despotes tels que les Kims.

Et c’est précisément cette illégitimité et cette insécurité qui donne prise sur les 
Kims. Suzanne Scholte, présidente de la Coalition nord-coréenne pour la liberté, 
a déclaré à Gatestone que Hwang Jang Yop, le plus célèbre transfuge nord-
coréen, a déclaré peu après son départ de Corée du Nord en 1997, que « les 
droits de l’homme sont le talon d’Achille du régime et son principal problème ». 
Ce mois-ci, Scholte a écrit dans un courriel :

« Le refus du régime nord-coréen de répondre à la moindre requête sur les droits 
de l’homme est en prise directe avec son programme d’armement nucléaire. 
Le régime se dit contraint d›affamer sa population pour développer des armes 
nucléaires parce que les États-Unis sont son ennemi et veulent le détruire. »

Ne jamais évoquer la question d’un avenir meilleur pour le peuple nord-coréen, 
renforce indirectement la propagande de la famille Kim.

Pour arriver à nos fins avec la Corée du Nord, il faut mettre en lumière ce 
mensonge et séparer Kim Jong Un de la nomenklatura du régime. « Vous êtes 
partie prenante de l’élite nord-coréenne, mais tous les matins vous vous réveillez 
aux prises le même choix simple : dévotion servile envers Kim Jong Un ou risquer 
de voir votre famille assassinée sous vos yeux avant d’être vous-même exécuté 
», a noté Scholte. Par conséquent, mettre l’accent sur les droits de l’homme tout 
en évoquant des perspectives de prospérité pour les Nord-Coréens ouvre « une 
autre option », celle d’ « une transition pacifique pour des changements en Corée 
du Nord ».

Une autre bonne raison existe de mettre en avant les droits de l’homme. Kim 
Jong Un sait qu’il règne en exerçant une terreur abjecte - il a fait exécuter des 
centaines de personnes -. Alors, garder le silence sur Otto Warmbier laissera 
croire à Kim que les Etats Unis ont peur de lui. S’il pense que nous avons peur de 
lui, rien ne le poussera à se montrer accommodant. C’est malheureux, mais les 
étrangers ne peuvent être ni polis ni amicaux : la logique de Kim est à l’opposée 
de celle qui prévaut dans le monde libre.

Un exemple concret a déjà eu lieu de ce qui se produit quand les décideurs 
américains craignent d’aborder la question des droits de l’homme. En février 
2009, la secrétaire d’État américaine Hillary Clinton s’est livrée à des déclarations 
qui sont encore dans toutes les mémoires : les questions relatives aux droits de 
l’homme a-t-elle affirmé ne sauraient avoir le pas sur d’autres questions. Les 
droits de l’homme « ne peuvent interférer avec la crise économique mondiale, 
ni avec la crise mondiale du changement climatique ni avec les questions de 
sécurité » a-t-elle déclaré solennellement.

Cette concession rhétorique, en principe destinée à ouvrir la voie à la coopération, 
a eu exactement l’effet inverse. Les dirigeants chinois, « extatiques » devant la 
soudaine minoration des droits de l’homme, n’ont rien cédé. « A leurs yeux, les 
États-Unis venaient de plier le genou devant l’empereur céleste », a écrit  
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Pour désarmer la...
Laurence Brahm, une Américaine qui entretenait à l’époque des liens étroits avec 
les dirigeants chinois.

Dans les semaines qui ont suivi la déclaration maladroite d’Hillary Clinton, les 
Chinois ont eu l’audace de harceler deux navires de reconnaissance non armés 
de l’US Navy dans les eaux internationales, au sud de la Chine et dans la mer 
Jaune. Dans l’un de ces incidents, des bateaux de pêche chinois ont tenté de 
s’emparer du sonar remorqué par l’ Impeccable, ce qui constituait une attaque 
directe contre les États-Unis. Simultanément, sur tous les sujets importants que 
Clinton souhaitait aborder, les dirigeants chinois se sont montrés intraitables.

Il est temps de faire savoir à Kim Jong Un que l’Amérique se moque de ce qu’il 
peut ressentir, et qu’une relation amicale avec lui n’est en aucun cas un préalable. 
Ce changement de paradigme par rapport aux idées reçues qui règnent à 
Washington, est à la fois plus conforme aux idéaux américains mais aussi à une 
politique que Kim respectera.

Gordon G. Chang est l’auteur de Nuclear Showdown : North Korea Takes On the 
World (« Le bras de fer nucléaire : la Corée du Nord à la conquête du monde ») 
est Distinguished Senior Fellow du Gatestone Institute.

En feu au large de la Bretagne, le porte-
conteneurs « Grande America » a coulé
L’équipage du navire italien a été évacué dimanche 10 mars, peu après qu’un 
incendie s’était déclaré à bord. Le « Grande America » a sombré. 

Par Guerric Ponce | Le Point.fr

Le porte-conteneurs italien Grande America a coulé par 4 600 mètres de fond à 
environ 333 kilomètres à l’ouest des côtes françaises, mardi 12 mars à 15 h 26, 
a annoncé la préfecture maritime de l’Atlantique dans un communiqué. Le navire 
était en feu depuis dimanche 10 mars, au sud-ouest de la pointe de Penmarc’h 
(Finistère sud).

« Le navire présente une inclinaison sur son côté droit qui s’aggrave au fil du 
temps  » et «  les opérations de lutte contre l’incendie ont été suspendues  », 
expliquait plus tôt dans la journée de mardi la préfecture maritime de l’Atlantique. 

«  La forte dégradation des conditions météorologiques attendue dans la zone des 
opérations au cours des 48 prochaines heures, limitera la capacité d’intervention 
des moyens engagés  », prévenait alors la préfecture. Mardi midi, les rafales 
atteignaient 90 à 100 kilomètres-heure, et la mer était «  très forte  » avec des 
creux de 4 à 5 mètres.

Le dispositif d’assistance déployé pour le porte-conteneurs Grande America, qui 
a coulé le 12 mars au large de la Bretagne.

Une frégate britannique déroutée

L’incendie s’est déclaré dimanche 10 mars, et l’équipage pensait l’avoir maîtrisé. 
Mais dans la soirée, le navire de 214 mètres de long a envoyé un signal de 
détresse, déclenchant l’intervention – sur demande française – de la frégate 
britannique HMS Argyll pour évacuer vers 4 heures du matin les 27 personnes 
qui se trouvaient à bord, qui ont ensuite été transférées sur un autre navire et 
ramenées à Brest.

La marine nationale a 
engagé la frégate Aqui-
taine, un hécoptère lourd 
NH-90 Caiman ainsi 
que le remorquer Abeille 
Bourbon, revelé depuis 
lundi 11 mars par le VN 
Sapeur. Des avions de 
surveillance Falcon 50 er 
Atlantique 2 ont surbolé 
la zone. Deux remorquers 
afréttés par l’armateur, 
Grimaldi Group, devaient 
arriver sur zone mardi 12 
mars au soir er mercredi 
13 mars, en réponse à la 
mise en demeure du pré-
fet maritime.

Le Grand America, cons-
truit en 1997, peut transporter une cargaison de 27 965 tones maximum.

Ils ont marché pour le climat

Terrien sans terre, t’es rien
CÉLINE FABRIÈS

Le Soleil

Marguerite Théberge , 13 ans, en secondaire 1, trouvait important d’être présente 
à la manifestation contre les changements climatiques.

«Plus tard, c’est nous qui allons vivre avec les décisions des gouvernements. 
C’est important de dire qu’on est là.»

Elle demande au gouvernement de prendre en compte que la planète a besoin 
d’aide. «Il faut faire des changements, parce qu’en ce moment ça ne va pas 
bien.» 

Sur sa pancarte, elle avait marqué «Terrien sans terre, t’es rien» pour rappeler 
aux gens que sans la planète Terre, les humains ne peuvent pas exister : «On 
habite sur la planète terre, elle nous donne plein de belles choses et nous on fait 
juste la détruire.»

Pour sauvegarder la planète, Marguerite a décidé d’arrêter de manger de la 
viande. Avec ses parents, elle composte et recycle. «Ce sont de petites choses, 
mais si tout le monde les fait ça va vraiment faire une différence.»
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Après deux ans de travaux, les 
appartements du duc d’Aumale à 
Chantilly rouvrent leurs portes. 

L’occasion de (re)découvrir ce lieu chargé d’histoire.

Passer de l’enfer de la gare du Nord à l’un des joyaux du patrimoine français en 
une vingtaine de minutes a quelque chose de grisant. Proche de la coquette gare 
de Chantilly se dresse le Domaine du même nom et son fameux château dessiné 
par Honoré Daumet.

Peu connus du grand public, les appartements privés du duc et de la duchesse 
d’Aumale révèlent leurs secrets après deux années de rénovation. Bien 
qu’officiellement ouverts au public en 1993, ils n’étaient en réalité montrés qu’à 
quelques chanceux, triés sur le volet. Aménagés entre 1845 et 1847 par Eugène 
Lami, « les petits appartements » sont restés dans leur jus historique de la 
monarchie de Juillet (1830-1848) jusqu’au décès du duc d’Aumale (1822-1897). 

Seuls quelques rafraîchissements minimes avaient été réalisés jusque là.

Une des huit pièces entièrement rénovées.

Des boiseries grisées, des dorures ternes et un parquet affaissé, le lieu méritait 
de retrouver sa majesté. Pour Mathieu Deldicque, conservateur du patrimoine au 
musée Condé, « les travaux réalisés sont un véritable retour dans le temps. Rien 
n’a bougé, le porte brosse à dents de la duchesse, les objets à pipe du duc, tout 
est là ». La rénovation était nécessaire, les appartements étant très précieux et 
essentiels pour comprendre la vie quotidienne d’un prince, l’histoire des décors 
ou du design. « Ce sont les premiers appartements du XIXe siècle conservés 
dans un style revival rappelant le Second Empire et la seule vitrine princière de 
la monarchie de Juillet encore conservée en France », appuie le conservateur.

Une rénovation qui a coûté plus de deux millions d’euros. Tout y est passé : le 
parquet, les boiseries, les tentures et passementeries, les plafonds peints mais 
également l’ensemble du mobilier et des œuvres d’art.

Il aura fallu un peu plus de deux millions cinq cent mille euros pour revamper 
les huit salles habitées par le plus grand collectionneur de son temps. Tout y est 
passé : le parquet, les boiseries, les tentures et passementeries, les plafonds 
peints mais également l’ensemble du mobilier et des œuvres d’art.                           

Un vrai défi technique pour les équipes de restauration. « La plus grande difficulté 
du chantier a été de coordonner des corps de métiers extrêmement divers et que 
chaque objet soit replacé à l’identique, comme si rien n’avait bougé depuis plus 
d’un siècle », souligne le spécialiste. Mais le nerf de la guerre a bien évidemment 
été le financement. Un important dispositif de mécénat a ainsi été mis en place. 
Pour les décors, l’État, la Fondation de Chantilly ainsi que l’Institut de France 
ont mis la main à la poche. Quant aux œuvres d’art, c’est uniquement grâce 
aux généreuses contributions des Amis du musée Condé, des Friends of the 
Domaine de Chantilly et d’entreprises telles que Yves Delorme ou Longines que 
les importantes restaurations ont pu être lancées.

Dans l’intimité du duc d’Aumale
Les objets ont été entièrement restaurés et replacés aux mêmes emplacements 
qu’ils occupaient avant l’exil du duc et de la duchesse d’Aumale.

Parmi les illustres occupants des appartements privés, situés dans la partie la plus 
ancienne du château au sein du Petit Château Renaissance, Henri d’Orléans fut 
le dernier propriétaire des lieux. Plus connu sous le nom du duc d’Aumale, celui 
qui fut le cinquième fils de Louis-Philippe (dernier «roi des Français») en a fait 
un lieu reconnu aujourd’hui comme le plus grand musée de peintures anciennes 
après le Louvre. Il hérita du domaine à l’âge de 8 ans, à la mort de Louis VI Henri 
de Bourbon Condé, et le léguera à l’Institut de France avant sa mort en 1886 en 
stipulant que rien ne devait être modifié et qu’aucune pièce de ses collections 
(parmi elles, Fra Angelico, Raphaël, Botticelli, Watteau ou encore Poussin) ne 
pourrait quitter le Domaine.

La salle d’eau des Petits Appartements : au coeur de l’intimité 
du couple.

Cet écrin fut également le terrain de nombreux drames familiaux. Le duc et la 
duchesse d’Aumale y perdirent leurs sept enfants. Seulement deux avaient 
atteint l’âge adulte avant d’être également emportés, bien avant leur père. Au 
cours de son exil en Angleterre en 1869, Marie-Caroline-Augusta de Bourbon-
Siciles rendit l’âme. Suite à cet événement tragique, le duc décida de faire de 
ses appartements privés « son musée des jours heureux ». Il en fit en réalité 
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son cimetière. Le lieu est en effet un fidèle témoin de l’intimité du couple, de ses 
souvenirs mais aussi de ses drames.

Exposition Eugène Lami, peintre et décorateur de la maison 
d’Orléans, du 23 février au 19 mai 2019. 

Parallèlement à la réouverture des appartements privés des anciens du couple 
d’Aumale, le cabinet d’arts graphiques adjacent accueille la première rétrospective 
jamais consacrée à Eugène Lami (1800-1890). Il fut agenceur et décorateur des 
lieux entre 1845 et 1847 et plus généralement le premier décorateur moderne 
de l’histoire. Ce « poète du dandysme officiel », comme disait Baudelaire, aimait 
représenter la vie élégante de son temps et était à la recherche d’un confort 
nouveau. Sa patte ? Au lieu de choisir les meubles décoratifs dans le Garde-
Meuble royal, Lami « achète, chine et commande pour le duc d’Aumale. C’est 
un véritable chef d’orchestre », comme le relève Mathieu Deldicque. Peintre de 
Louis-Philippe et proche des enfants du roi, Eugène Lami fut leur décorateur 
et leur portraitiste. L’exposition éclaire le spectateur sur divers aspects de son 
œuvre, de Chantilly au musée Condé : projets de décoration intérieure, portraits 
enlevés de la famille royale, scènes familiales ou encore de chasses. L’intimité a 
rendez-vous avec l’histoire monarchique.

Informations pratiques :

Les appartements privés fraîchement rénovés ne sont accessibles qu’en petit 
groupe (12 personnes) et en visite guidée.

Château de Chantilly, 7, rue du Connétable, 60500 Chantilly. L’entrée va de 13,50 
€ à 17 € auxquels il faut rajouter un supplément de 5€ pour la visite guidée (1 
heure). Tel. 03 44 27 31 80. www.domainedechantilly.com.

Eugène Lami, peintre et décorateur de la maison d’Orléans, du 23 février au 19 
mai 2019. Exposition incluse dans le billet Domaine sans supplément.

Une exposition consacrée à la Joconde nue, très probablement issue du trait de 
gaucher de Léonard de Vinci, sera également proposée par le musée Condé du 
1er juin au 6 octobre 2019 à l’occasion du 500e anniversaire de la mort du maître.

Aux Comores, le pouvoir disperse des 
manifestants qui hurlent à la fraude 
électorale

AFP

Aux Comores, le pouvoir disperse des manifestants qui hurlent à la fraude 
électorale Aux Comores, 

Les forces de l’ordre comoriennes ont violemment dispersé lundi une 
manifestation de l’opposition, qui accuse le chef de l’Etat sortant Azali Assoumani 
d’avoir orchestré une fraude généralisée pour se faire réélire dès le premier tour 
de la présidentielle.

Dans l’attente des premiers résultats, plusieurs candidats au scrutin de dimanche 
accompagnés d’une centaine de leurs partisans ont tenté de marcher sur la place 
de l’Indépendance, au cœur de la capitale Moroni, pour dénoncer le «hold-up» 
électoral en cours.

Des dizaines de gendarmes ont accueilli les protestataires par une volée de tirs 
de gaz lacrymogène et de balle en caoutchouc qui les ont rapidement dispersés.
Le calme est revenu dans l’après-midi dans la capitale. Des militaires en armes 
ont été déployés sur les grands axes de la capitale, à titre de «prévention», a 
déclaré à l’AFP le ministre de l’Intérieur Mohamed Daoudou, dit «Kiki».

Selon une source hospitalière, l’intervention s’est soldée par 12 blessés légers, 
dont trois candidats à l’élection.

«Les forces de l’ordre ont pris fait et cause pour un pouvoir qui a perdu 
toute légitimité», a réagi auprès de l’AFP le candidat du parti Juwa, l’avocat 
Mahamoudou Ahamada.

«Hier, les Comoriens ont voté, et aujourd’hui nous avons un pouvoir qui est 
devenu fou et tire sur les candidats qui ont gagné dans les urnes !»

Le dépouillement a suivi son cours toute la journée de lundi. La Commission 
électorale (Ceni) pourrait annoncer les premiers résultats d’ici mardi, selon le 
ministre Daoudou.

‘Mascarade’

Avant même la clôture du vote, les douze candidats opposés au colonel Azali 
ont dénoncé dimanche une «mascarade» et appelé la population du pays à la 
«résistance».

Comme celui de l’opposition, le bilan du scrutin dressé lundi par la société civile 
comorienne est accablant.



18

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français abc portuscale jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Colaboração especial

www.facebook.com/museucombatente.oficial  https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial

Notícias do Museu
A 16 de Fevereiro p.p. o Senhor General Chito Rodrigues, 
Presidente da Liga Central dos Combatentes, recebeu nas 
instalações do Museu, o Senhor Embaixador Joaquim Ra-
fael Caimoto Duarte, que preparava o lançamento do seu 
ilvro «De Sarajevo à Conferência de Paz»

Com a presença de inúmeros membros 
do corpo diplomático, generais, oficiais 
generais, membros do Conselho Supremo 
da Liga dos Combatentes, representantes de 
conhecidas instituições do País, autores da 
Colecção Fim do Império, representantes de 
Núcleos da Liga dos Combatentes e público 
em geral, teve lugar na Sala Aljubarrota do 
Museu do Combatente o  lançamento do 
livro do Embaixador Caimoto Duarte.

O Senhor Sebastião Pratas Pinto Simões foi cabo de postos de comando de tiro, esteve no processo de transmissão 
de Angola e Moçambique , (Bataria de Artilharia 7340, 1973/1975 Negage/Angola, Sector Uige), e veio ao Museu 
do Combatente oferecer várias peças.
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DIA 16 DE FEVEREIRO 
NO MUSEU DO COMBATENTE 

A preparar o lançamento do livro “ DE SARAJEVO À CONFERÊNCIA DE PAZ” 
no Museu do Combatente, no dia 12 de Março , o autor, Embaixador Joaquim 
Rafael Caimoto Duarte visitou o Museu do Combatente, tendo sido acompanhado 
pelo General Chito Rodrigues, Presidente da Liga dos Combatentes e por 
Isabel Martins do Marketing do Museu que preparou o evento. O General Chito 
Rodrigues guiou o Sr. Embaixador numa visita à Capela e Memorial e a todas 
as exposições interiores e exteriores presentes no Museu, tendo finalizado no 
seu Gabinete com o Embaixador Caimoto Duarte a assinar o Livro de Honra 
onde manifestou o apreço pelo acolhimento e elogiou o Presidente da Liga 
dos Combatentes pela boa apresentação e manutenção de um Museu que do 
exterior parece pequeno e prova ser um espaço amplo de exposições no seu 
interior. Fica o agradecimento do Presidente da Liga dos Combatentes pelo 
facto de ter escolhido este local para o lançamento do seu excelente livro sobre 
um assunto que vindo do passado ainda tem repercussões no presente.

Joaquim Rafael Caimoto Duarte 

Nascido na Póvoa do Varzim em 1944, é licenciado em Direito pela Universidade 
de Lisboa e diplomado em Direito Internacional pela Universidade Livre de 
Bruxelas.

Pós-graduação (Licence Spéciale) em Direito Internacional, Universidade Livre 
de Bruxelas.

Iniciou a sua carreira diplomática em 1970, passando por vários postos nos 
mais variados locais : Secretário de Embaixada em Buenos Aires (1974-1977) 
e em Tunis (1977-79); Cônsul em França (região de Paris) de 1979 a 1984 e 
Cônsul-Geral no Brasil (S. Paulo) de 1984 a 1989.Em 1990 recebeu as suas 
credenciais de embaixador, tendo sido colocado na embaixada de Buenos de 
Aires (Embaixador em Buenos Aires 1992-1997), Oslo (1997-2000), Moscovo 
(2001-2002); Director-Geral do Serviço de Informações Estratégicas e de 
Defesa (2003-2005); Representante Permanente junto do Conselho da Europa 
(2005-2007); Embaixador em Viena (2007-2009).Caimoto Duarte tem a Grã-
Cruz da Ordem de Mérito, é cavaleiro e grande-oficial da Ordem de Rio Branco 
(Brasil) e comendador da Ordem do Libertador San Martin (Argentina).
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12 DE MARÇO DE 2019
 

NO MUSEU DO COMBATENTE - LANÇAMENTO DO 

LIVRO DO EMBAIXADOR JOAQUIM RAFAEL CAIMOTO DUARTE, 
“ DE SARAJEVO À CONFERÊNCIA DE PAZ  

-Origens e Consequências da Primeira Guerra Mundial no 

Centenário do Armistício” –                             ÂNCORA EDITORA

Com a presença de inúmeros membros do corpo diplomático, generais, 
oficiais generais, membros do Conselho Supremo da Liga dos Combatentes, 
representantes de conhecidas instituições do País, autores da Colecção Fim 
do Império, representantes de Núcleos da Liga dos Combatentes e público em 
geral, teve lugar na Sala Aljubarrota do Museu do Combatente o  lançamento do 
livro do Embaixador Caimoto Duarte.

Com abertura da sessão pelo Presidente da Liga dos Combatentes,  que 
agradeceu ao Sr. Embaixador e editor , Dr. Batista Lopes, terem escolhido este 
espaço para o lançamento do livro, intervenção seguida pela do Editor,  teve 
início a apresentação pelo Presidente da Liga dos Combatentes, TGeneral Chito 
Rodrigues. 

O TGeneral Chito Rodrigues afirmou que “ o livro não é apenas um livro, mas 
uma obra”  que reflecte “ não um contributo para a História, mas a História dos 
acontecimentos” fazendo depois considerações sobre o seu conteúdo e sobre o 
momento histórico a que se refere.

A sessão terminou com uma intervenção circunstanciada do Embaixador 
Caimoto Duarte.

Durante a  sessão de assinaturas do livro havia um ligeiro coffee-break oferecido 
pelo autor a decorrer.

Publicamos as intervenções do evento em filme (im mkt do museu do combatente) 
e fotos (hugo gonçalves da Liga dos Combatentes) .

Isabel Martins, mkt do museu do combatente, 14 de março de 2019
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DOAÇÃO EM 14 de Março de 2019

O Sr. Sebastião Pratas Pinto Simões foi cabo de postos de comando de tiro, 
esteve no processo de transmissão de Angola e Moçambique , (Bataria de 
Artilharia 7340, 1973/1975 Negage/Angola, Sector Uige), e veio ao Museu do 
Combatente oferecer as seguintes peças:

- 2 balas de obus – antiaéreo VAD 1929/10 mm - revolta da Armada 1936, pode 
ter sido usada no Alto do Duque ou no FBS – oferecida por um sargento que 
pertencia ao Alto do Duque ao Avô do Sr. Simões

- 1 granada JPS, pinha americana, usada no Ultramar

- 1 caixa de munições G.M.D. m/963 – Comp B (atraso 4 a 5 seg.) FMP Lote 15-
67 - usada no Ultramar

O OBRIGADO da Liga dos Combatentes e do Museu do Combatente
Im mkt museu do combatente, 14 de Março de 2019
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Ensaio:

Sobre o Mercado e o Estado    
 
Porque estes conceitos dão sempre lugar a múltiplas interpretações, 
a equívocos nominalistas e aos conflitos de opiniões e interesses que 
os indivíduos e os agrupamentos em que se integram tanto gostam de 
explorar, vamos tentar expor neste ensaio sintético e esquemático, através 
de palavras comuns e formulações simplificadas, o que pensamos sobre o 
assunto.

1-Não deverá haver nenhum sistema de pensamento político-económico 
que mereça ser considerado, já não sequer ideal (deixemos isso para as 
crenças religiosas) mas, pelo menos, inequivocamente desejável e superior 
a todos os outros, tendo em vista o Bem da humanidade no seu conjunto e 
nas suas diversas existências sócio-culturais.

2-No que toca aos sistemas de produção (de bens materiais e também de 
prestação de serviços) e de distribuição-e-consumo dos mesmos, o mercado 
teve um surgimento espontâneo praticamente mundial logo que as pessoas 
e as comunidades começaram a ser capazes de produzir acima das suas 
necessidades imediatas de sobrevivência e a perceber as vantagens de 
alguma especialização produtiva e da troca dos seus resultados com 
terceiros, benéficas para vendedores e compradores. A permuta suscitou 
logo a questão do valor mercantil e a seguir a do “equivalente geral” mais 
prático e flexível: a moeda. As inter-relações entre a oferta de bens, a sua 
procura e o preço em que finalmente são transaccionados foram desde 
cedo teorizadas por filósofos e economistas sob a designação corrente de 
“lei da oferta e da procura”. Entrava-se no tipo de “leis” explicativas, de 
natureza apenas tendencial (como vieram a ser todas as das ciências sociais 
e humanas), a despeito do facto das variáveis económicas se prestarem 
obviamente à sua quantificação e ao emprego, para fins de análise, dos 
métodos quantitativos e estatísticos. 

3-À partida, o mercado apresenta as vantagens de permitir uma pluralidade 
ilimitada de agentes (tanto do lado da oferta como da procura) cuja 
concorrência entre si (por via dos preços e não pela força, a extorsão ou a 
guerra) tende a fazer baixar os preços, a aumentar os volumes da produção 
e do consumo, e a estimular a inovação, tanto nos produtos como nos 
processos de produzir e de comerciar.

4-Para o consumidor, há desde logo os benefícios da maior liberdade e 
variedade de escolha, podendo ele equacionar factores como o preço, as 
qualidades do produto e a sua prevista duração útil.

5-Mas há também aspectos negativos inerentes ao mercado, como a 
redundância de produtos postos à venda, o excesso de produção não vendida 
ou degradada por causas várias, ou o facto (verificado empiricamente) dos 
ajustamentos da oferta à procura serem lentos, e mesmo excessivamente 
lentos para penalizar os vendedores desonestos ou incompetentes. Desta 
lentidão sempre se podem aproveitar alguns agentes para com isso lucrar 
o que não ganhariam de outra forma.

6-Desde bastante cedo houve analistas que perceberam os riscos, defeitos 
e distorções deste modelo económico do mercado: a monopolização da 
oferta tende a tornar arbitrária a fixação do preço dos bens e serviços, 
passando o lucro do monopolizador a sobrepor-se a quaisquer outras 
considerações ou interesses; o oligopólio, idêntico fenómeno mas partilhado 
entre uns poucos; o oligopsónio (quase-monopólio do comprador perante 
muitos vendedores, coagindo-os a vender abaixo do custo); o entendimento 
dos ofertantes para fixar preços (em cartel), falseando a concorrência; o 
açambarcamento (mantendo retidos certos bens para fazer subir o seu 
preço); a troca desigual, sempre que (por razões não-económicas mas 
políticas, militares, religiosas, culturais ou de superioridade pessoal) o 
agente mais forte engana ou obriga o agente mais fraco; a segmentação 
dos agentes económicos, quando, por acção de um poder soberano ou 
uma prática social enraizada, uma certa classe de pessoas fica excluída 
ou menorizada no seu acesso ao mercado; e outros fenómenos menos 
evidentes mas não menos nefastos para o sistema e sobretudo para os 
mais débeis. 

7-Em termos teóricos mais abstractos, também foi desde há muito sustentado 
que este modelo de um mercado auto-regulado, tendendo para um efeito 
óptimo do aproveitamento dos factores produtivos disponíveis e para a 
melhor distribuição do rendimento entre todos os agentes económicos, só 
raramente correspondia à realidade observada na história e captada por 
várias abordagens científicas modernas (como a psicologia, a sociologia, a 
ciência política, além da própria economia). Factores como o poder estatal 

8-Durante séculos, a riqueza social produzida foi distribuída de forma 
extremamente desigual entre as populações, a benefício dos detentores 
de um poder político (reis e imperadores e sua burocracia e servidores), da 
classe nobiliárquica, de algumas instituições religiosas e, progressivamente, 
de uma classe de burgueses que arriscaram, capitalizaram e prosperaram 
em actividades comerciais, financeiras e finalmente industriais. A um 
nível de mera subsistência estiolou durante os mesmos séculos a maioria 
esmagadora das populações: camponeses, trabalhadores manuais e 
artesanais, serviçais das classes altas, miseráveis vagabundos, etc. Os 
mercados, embora existentes, estavam muito segmentados e isolados uns 
dos outros. Além disto, as razões políticas e religiosas (estas, sobretudo na 
Europa) sobrepunham-se à razão económica. As corporações artesanais e 
mercantis, restringindo a concorrência e “fechando” certas actividades em 
favor dos já estabelecidos (sempre sob o beneplácito da nobreza e a bênção 
da Igreja) regularam muito eficazmente este sistema produtivo durante 
séculos, mas não impediram a progressiva emergência dos interesses 
económicos de certos mestres (em desfavor de oficiais e aprendizes), 
alguns dos quais vieram a ser grandes industriais manufactureiros, 
enquanto o campesinato pobre e os simples labores sofriam as oscilações 
das conjunturas (e das catástrofes, epidemias, guerras, etc.), acabando 
por encontrar na emigração para a cidade ou para terras longínquas a sua 
sonhada oportunidade.  
  
9-Sob o impulso cultural Renascentista na Europa, tem lugar uma 
primeira “globalização” da Terra, conduzida segundo interesses imperiais-
estratégicos, missionários e mercantis, que se traduziram na auto-
consciência de uma superioridade do Ocidente, na pilhagem comercial de 
mercadorias exóticas e na canalização de grandes fluxos migratórios para 
continentes escassamente habitados, a qual foi feita de modo maciço e 
obrigado no caso do tráfico esclavagista desenvolvido entre a África Negra 
e as Américas ao longo dos séculos XVII a XIX. 

10-A “revolução industrial” e o advento dos Estados-nação da Modernidade 
alteraram profundamente o quadro anterior no que teve a ver com a 
estrutura das sociedades ocidentais, as suas mobilidades internas 
(geográfica e social, em termos geracionais) e o papel que passou a ser 
exigido aos Governos. Aqui nasceu a também a Empresa como instituição 
social, com as sociedades anónimas, os Bancos e o crédito como (pro)
motor do desenvolvimento económico. Pela própria composição e modo 
de designação da nova elite-de-poder (num contexto cultural já marcada 
pela liberdade de imprensa e de informação), ao Estado passou a ser 
pedido que – para além dos seus interesses de soberania face a estados 
terceiros –  olhasse também pelas condições sócio-económicas das classes 
trabalhadoras assalariadas (principalmente na indústria), as quais cada vez 
mais foram reclamando emprego, melhores salários, condições de habitação 
urbana, instrução escolar e cuidados de saúde. A estas reclamações foram 
os governantes respondendo nas formas, nas doses e nos prazos que 
consideraram adequados. Mas, num plano mais estritamente económico, 
ao Estado (apesar de crismado de “liberal”) passou também a caber o 
controlo da circulação fiduciária, a produção de regras e instituições que 
regularizassem a vida económica e facilitassem a sua inter-relação (pesos-
e-medidas, estatísticas, adequação do sistema judicial, etc.), a sustentação 
de um ensino de literacia básica e de escolas técnicas avançadas, bem 
como os inquéritos e actividades inspectivas – ao mesmo tempo que ia 
enfraquecendo o papel das alfândegas e das taxações aduaneiras.

11-Entretanto, o enriquecimento da classe burguesa e as alianças que esta 
estabeleceu com as anteriores elites sociais – beneficiando igualmente 
de progressos científicos, técnicos e industriais de grande envergadura 
– permitiram alargar os seus mercados de vendas (quer de bens de 
consumo, quer até sobretudo de bens de equipamento e infraestruturas) à 
grande parte do globo que estava parada no tempo, encontrando também 
aí meios de acesso a matérias-primas baratas, convenientes para as 
suas indústrias. Para isso, os governos ocidentais de Oitocentos foram 
levados a estabelecer pactos (por vezes leoninos) com antigos impérios 
em decadência (sobretudo no Oriente asiático) e a experimentar novos 
tipos de colonialismo (particularmente em África e no Médio-Oriente) 
que tiveram tanto de modernizador (embora de maneira forçada) para as 
sociedades tradicionais ali residentes, como de rapina das suas melhores 
riquezas industrialmente aproveitáveis. Nestas condições, o fenómeno 
esclavagista pôde ceder perante as campanhas humanistas-abolicionistas 
que emergiram nesse século, as migrações intercontinentais passaram 
a ser mais reguladas e a noção de progresso material, juntamente com 
ideias de liberdade e de justiça, foram chegando a praticamente todas as 
partes do mundo. No início do século XX quase toda a superfície terrestre 
estava agora dividida em territórios estatais, uns ainda subordinados a 
poderes distantes, mas a maioria já soberanos e independentes. Apenas as 
regiões polares e os oceanos foram deixados como “património comum da 
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humanidade” e até hoje minimamente respeitados.

12-Possuídas por apetites de domínio directo, as principais Potências 
confrontaram-se então, na primeira metade do século XX, em guerras 
devastadoras, e depois mediante conflitos não-oficializados por 
interpostos agentes locais, ao mesmo tempo que criaram um sistema 
jurídico internacional com base na igual dignidade de cada estado (hoje 
cerca de 200), com tratados e convenções multilaterais, organismos 
supranacionais e regulamentações próprias – mas sempre (e cada vez 
mais) assumindo o princípio da liberdade económica, que também permitiu 
o surgimento de gigantescas empresas multinacionais, o alargamento e 
aprofundamento dos mercados, um importante crescimento quantitativo de 
economia e a maior facilidade de circulação de capitais (com regulações 
inter-cambiais, etc.) – actualmente muito ajudados pela nova “revolução 
tecnológica” da electrónica, dos automatismos e da tele-informática. Mas 
também nestas sociedades enriquecidas se vieram a instalar hábitos de 
consumo excessivos (e sempre insatisfatórios, suscitando estilos-de-vida 
decadentistas), com desperdícios que podem ser considerados ofensivos 
para muitos povos. Necessariamente, alargou-se o fosso das diferenças 
económicas e sociais, à escala do globo.

13-A parte financeira dos sistemas económicos modernos exige um 
tratamento analítico diferenciado, dadas as características de volatilidade, 
convencionalismo e confiança que lhe estão vinculadas. A posse de títulos 
de crédito certificada por documentos escriturais meramente simbólicos 
(obrigações, acções, notas de depósitos, papel-moeda, etc.) presta-
se particularmente bem à sua transacção e mobilidade, sendo estes 
instrumentos usados como práticos meio-de-pagamento mas também 
como factores de especulação (bolsista, monetária, etc.) que podem ser 
“eficazes” (quero dizer, produzindo elevados benefícios para os seus 
detentores) no curtíssimo prazo. Em idêntico sentido especulativo pode 
também funcionar a propriedade fundiária, porém esta jogando sobretudo 
no longo prazo ou numa oportunidade afortunada que lhe multiplique o 
valor. Por tais razões, o funcionamento das actividades bancárias (e 
também as seguradoras) e a posse da terra (em contexto urbano ou rural, 
para venda ou arrendamento), funcionando em regime de mercado, devem 
ser particularmente acauteladas, tanto no aspecto legal-normativo como 
no da sua supervisão prudencial. 

14-O chamado mercado-de-trabalho é outro domínio onde o jogo da-oferta-e-
da-procura é geralmente constrangido por normas jurídicas enquadradoras 
da contratação de trabalhadores assalariados ou envolvendo profissionais 
por conta própria, por fenómenos sociais espontâneos (como as reacções 
de solidariedade ou as correntes migratórias e, no longo prazo, a própria 
natalidade), a acção colectiva de sindicatos e outras agremiações de 
agentes económicos, as políticas nacionais de educação e formação, 
o efeito dos dispositivos de protecção social (doença ou acidente, 
desemprego e aposentação), a adequação da estrutura de qualificações 
de trabalho às condições técnicas do aparelho produtivo e de organização 
das empresas, etc. A ideia da destruição deste mercado (entrevista pelas 
formulações utópicas Oitocentistas acerca de um idealizado regime sócio-
económico comunista-de-abundância) aparece-nos hoje como algo de 
absurdo, não obstante a configuração actual deste mercado (por alguns 
melhor chamado de “sistema de emprego”) ser cada vez mais afectada pela 
acção dos agentes sociais e estar mais longe de um equilíbrio “automático” 
entre a oferta e a procura.  

15-Na passagem do Estado aristocrático (ou tirânico) para o Estado 
democrático, mantiveram-se diversos elementos funcionais ligados à 
soberania, à aplicação da lei e ao controlo das populações e dos territórios, 
economicamente sustentados pela cobrança coerciva do imposto, a saber: 
os órgãos de decisão política e de elaboração legislativa; os artefactos e 
simbologia de legitimação do poder; a força armada; um aparelho judicial; 
uma representação diplomática externa; e um mecanismo fiscal. Porém, 
onde muita coisa se alterou foi nas chamadas funções económicas e 
sociais do Estado, as quais, de coadjuvantes do exercício da soberania 
(arsenais militares, cunhagem de moeda, etc.) e de atributos benfazejos 
da magnanimidade do poder (socorro a alguns dos desvalidos, apoios 
mecenáticos às artes e às ciências, etc.), passaram a ser vistas, seja como 
demonstrações de vitalidade própria da potência pública (nos casos mais 
afirmados do estatismo “nacional-socialista” ou “comunista”), seja como 
objectos de direitos e deveres sociais (respectivamente dos cidadãos e 
do governo) no Estado pós-liberal, em campos como os abastecimentos 
essenciais, a segurança, o alojamento, a saúde, a educação, os transportes, 
a informação, a cultura e recreio, etc. Além disto, passou a ser frequente 
o Estado tornar-se (mais ou menos) intervencionista na economia, quer 
através da propriedade pública de empresas ou sectores que considerou 

como “estratégicos” (e que ele comanda), quer por via das suas encomendas, 
estímulos creditícios ou fiscais e concessões de serviços públicos, ou ainda 
na regulação das relações-de-trabalho entre empregadores e trabalhadores 
assalariados e na distribuição do esforço fiscal. 

16-Os ensaios de economia administrativa tentados no século XX revelaram-
se rotundos fracassos ou conduziram mesmo a catástrofes sociais. Na 
modalidade das chamadas “socializações” decretadas pelo Estado, com a 
abolição da propriedade e da iniciativa privadas, ainda lograram alguma 
aceleração de indicadores de modernidade (por se tratar de países 
muito atrasados) mas logo a seguir descobriram os efeitos negativos 
de uma burocracia asfixiante e da falta de incentivos produtivos para os 
trabalhadores, agravados por sensações de injustiças e desigualdades 
gritantes de nova configuração, tudo isto conduzindo a uma estagnação 
que se tornava regressão em confronto com a economia liberal circundante.

17-Na modalidade das economias dirigidas por estados autoritários, de 
cariz “direitista-reaccionário” (como o nacional-socialismo alemão ou o 
fascismo italiano), a sua resposta aos desarranjos anteriores pareceu eficaz 
num primeiro tempo (com pleno-emprego e obras sociais permitidos pela 
prioridade dada às indústrias de armamento) mas encaminhou-se para 
políticas de expansionismo político-populacional que conduziram fatalmente 
a novas catástrofes guerreiras. Por se tratar de países menos importantes 
no sistema internacional, aqueles que lhes seguiram as pisadas (como 
o corporativismo português, o falangismo espanhol, o presidencialismo 
getuliano brasileiro ou o anti-imperialismo peronista argentino) nunca 
conseguiram resolver devidamente os seus atrasos históricos e acabaram 
também por soçobrar devido às resistências internas que suscitaram 
e quando o ambiente externo se lhes tornou mais adverso. Em geral, as 
medidas proteccionistas (pautais, de condicionamento industrial, preços 
tabelados, etc.) foram o recurso dos países mais fracos para enfrentarem 
a concorrência internacional, mas, no longo prazo, o livre-cambismo foi 
sempre ganhando novos espaços e assumindo novas modalidades.

18-Estas estatizações da economia encontraram também grandes 
resistências internas, e não só da parte dos grandes patrões e capitalistas 
ameaçados ou vítimas de expropriação. Em geral, o conceito de propriedade 
– que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 incluiu 
entre os direitos «naturais e imprescritíveis» dos indivíduos juntamente com 
a liberdade, a segurança e a resistência à opressão – foi sempre muito 
mal compreendido pelos pretensos “refundadores da humanidade” que 
desencadearam tais processos, os quais em geral acabaram como regimes 
totalitários. Confundiram assim a conveniente regulação da livre iniciativa 
económica, da posse e transacção de bens fungíveis, que têm por objectivo 
conter dentro de limites razoáveis as diferenciações de interesses, posses 
e rendimentos dos indivíduos (e seguidamente das empresas), com a 
arbitragem regaliana (isto é, discriminatória e todo-poderosa, como se fora 
um deus) da produção e distribuição da riqueza. Não são só os pequenos 
agricultores que, por atavismo, são ferozmente agarrados à defesa das suas 
propriedades fundiárias (quantas vezes inviáveis economicamente); vejam-
se os comportamentos “modernos” da larga classe média (assalariada ou 
não) relativamente à posse, usufruto e transmissão onerosa das suas casas 
de habitação, viaturas automóveis, instrumentos de trabalho e equipamentos 
de lazer, etc., e, mais recentemente, quanto aos “direitos” (jurídicos) que, por 
uma ou outra forma, lhe foram atribuídos. Também aqui, uma intervenção 
correctora do mercado se pode justificar quando há excessivas disparidades 
entre os agentes económicos, esmagando as capacidades negociais dos 
mais débeis. Mas não para impor uma “igualdade” que anularia toda a 
iniciativa individual (de pessoas, associações e empresas) – o que, além do 
mais, é impossível. 

19-Assim como a economia de mercado pode ser objecto de várias 
distorções, ineficiências e perversões, também o Estado-de-direito-
democrático, nascido com a Modernidade a Ocidente, se travestiu em 
numerosos casos de mera roupagem legitimadora de poderes-de-facto nas 
mãos de um ditador, de uma clique, de um partido ou de uma plutocracia. 
Em finais do século XX já era pouco credível um governo nacional que não 
tivesse sido sujeito a uma aprovação eleitoral-referendária pelo povo – mas 
há várias maneiras de condicionar o voto livre dos eleitores. Um governo 
resultante de eleições é hoje tão comum e pouco significante – só por si – 
como uma economia de livre iniciativa: podem ser aceitáveis, susceptíveis 
de melhoria ou, pelo contrário, meros embustes que escondem situações 
sociais atentatórias para a humanidade do século XXI. 

20-É quase certo que, no mundo moderno e contemporâneo, os mecanismos 
económicos e financeiros de mercado tenham de ser regulados por “alguém” 
que lhes fixe certas regras de funcionamento, gere confiança para a iniciativa 
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dos actores económicos, imponha mínimos e talvez alguns máximos (quanto 
mais não seja, censurando os excessos) e sobretudo penalize os agentes 
violadores (das boas normas técnicas, da concorrência, da confiança 
dos compradores, etc.) e as práticas socialmente indignas. Se em alguns 
casos uma auto-regulação sectorial é possível (e nesse caso desejável), 
na maior parte das vezes é o Estado que geralmente se arroga essa 
missão, directamente (através de legislação, regulamentos, fiscalização, 
coimas, etc.) ou por via de instâncias suas dependentes (autarquias, 
organismos autónomos e outros especializados) e, mais recentemente, por 
“reguladores independentes” mas por si instituídos. Esta última é talvez 
a solução mais satisfatória, desde que se trate de serviços de especial 
interesse público. E seria porventura também uma solução desejável 
para serviços considerados cruciais para o conjunto da humanidade 
(financeiros, energéticos, de abastecimento de água ou de protecção 
ambiental) a estabelecer por via de tratados internacionais. Quanto à 
auto-regulação – que só é possível em determinadas circunstâncias e que 
consiste num acordo geral entre todos os intervenientes nesse específico 
sector (os agora chamados stakeholders) relativamente às regras de 
funcionamento para as suas trocas –, ela é preferível a uma qualquer 
regulação externa ou autoritária, por razões facilmente compreensíveis: 
vantagens de previsibilidade para a acção própria de cada agente, a 
despeito dos interesses bem diferenciados de cada um (investidores, 
gestores, trabalhadores, clientes, comunidade envolvente, etc.); o facto da 
“cooperação limitada” entre os stakeholders não prejudicar a concorrência; 
empenhamento de todos eles na manutenção desse quadro de regras; 
e, finalmente, o lograrmos aqui uma “dinâmica estabilizada”, como se 
fora um “mercado ideal”. As dificuldades surgem quando os interesses 
individuais se distendem demasiadamente e tal enquadramento já não 
interessa a todos, ou quando o “sector” se fecha sobre si mesmo e suscita 
animosidades do exterior. 

21-Desde o século XIX que as instituições internacionais assumiram uma 
função muito importante para a economia e as sociedades modernas. 
Aos já antigos tratados de-comércio-e-navegação (sempre ditados pelas 
principais potências), vieram somar-se novas organizações inter-estatais 
que começaram a regular a complementaridade técnica e operativa 
entre diversos países nos domínios dos caminhos-de-ferro, da fixação 
da hora legal, dos avisos-aos-navegantes e socorros a náufragos, dos 
correios-e-telégrafos, etc., e ainda, ligado à operação destes últimos, 
das transferências de fundos financeiros e cotações de valores bolsistas 
e cambiais. Mais tarde, acordos e tratados inter-governamentais fixaram 
normas para a regulamentação colectiva do trabalho, as previsões 
meteorológicas, a aviação e o transporte aéreo, o esforço técnico de 
standardização de produtos, equipamentos e serviços, etc. Depois da II 
Guerra Mundial e já no âmbito da ONU surgiram instituições internacionais 
especializadas na saúde, educação-ciência-e-cultura, comércio e outros 
assuntos, sendo mais recentes os compromissos inter-estatais relativos à 
protecção ambiental, poluição e combate aos efeitos nocivos das alterações 
climáticas. Apesar de serem um resultado da vontade e dos interesses dos 
governantes dos vários estados, estas regras e instituições respondem 
também a grandes preocupações e necessidades expressas pelas opiniões 
públicas, as campanhas de imprensa e os movimentos sociais que sobre 
tais matérias se têm mobilizado e pressionado, directamente ou por via 
dos seus governos nacionais, estabelecendo então quadros normativos 
mais favoráveis para a globalização económica e comunicativa atingida 
pela humanidade. 
         
22-O Estado é também – sempre foi, e agora talvez mais do que dantes – 
um actor económico de primeira grandeza, sobretudo por via das políticas 
fiscais (cobrança de impostos, quase discricionária, salvo resistência 
oposta pela população), orçamentais (despesa pública e endividamento) 
e monetárias (emissão de moeda, taxas de câmbio, taxas de juro de 
referência). A isto acresce o papel das sempre enormes compras públicas 
e do “sector empresarial do Estado”, mais ou menos significativo consoante 
as orientações ideológicos dos governos. E também pela forma como o 
Estado trata e remunera os seus funcionários, o que, pela dimensão que 
assume, serve muitas vezes de referência ao funcionamento do mercado-
de-trabalho nacional, em particular quanto aos níveis salariais.  

23-Nos processos de desenvolvimento que a ciência económica tem 
analisado depois da II Guerra Mundial e em especial nas últimas décadas, 
o papel do Estado no funcionamento do sistema económico foi-se 
progressivamente modificando, assumindo-se agora também, e talvez 
sobretudo, como instrumento de compensação das insuficiências de 
informação e coordenação das empresas e dos mercados para potenciar 
inovações e crescimento económico. Estas “demandas” que os agentes 
económicos e as próprias populações (mais escolarizadas e exigentes) vêm 

fazendo dirigindo-se às autoridades governamentais ocorrem, porém, numa 
época em que, pelo contrário, descem os níveis de confiança e legitimação 
que os eleitores concedem às suas “classes políticas”. A internacionalização 
das economias suscita novas responsabilidades públicas para a manutenção 
dos melhores equilíbrios económicos (endividamentos, repartição do 
rendimento, regulamentações sectoriais, etc.), mas fenómenos como a 
corrupção ou o conluio entre governantes e grandes empresas ou grandes 
negócios desacreditam profundamente esses agentes e o próprio sistema 
de “governação por partidos”.  

24-A questão da expansividade da actividade económica é actualmente 
de grande importância e difícil resolução. Nela concorrem processos 
relativamente autónomos que, conjugando-se, podem resultar em dinâmicas 
incontroláveis de efeitos nefastos. Pense-se nos aumentos salariais calculados 
em percentagem, que tendem a alargar a diferença real de rendimentos e 
de poder-de-compra dos sujeitos individuais, perante os quais já se justifica 
um imposto progressivo (embora tudo dependa da sua operacionalização, 
escalões, taxas, etc.) que de outro modo seria considerado injusto. Pense-
se também nas diferenças de rendimento nacional entre países grandes 
e pequenos, ricos e pobres: para os mais afortunados, o crescimento do 
PIB deveria porventura ser mínimo (para não agravar mais as diferenças 
existentes e os efeitos negativos do desenvolvimento, em concentração 
urbana, poluição, etc.); mas para os países subdesenvolvidos e ainda com 
enormes manchas de pobreza (como acontece em África, na China, Índia 
ou América Latina) o seu ritmo de crescimento deveria, pelo contrário, 
ser acelerado. Porém, na realidade, não se trata apenas de um problema 
económico, mas também (e talvez sobretudo) de um problema político, 
na medida em que resulta da acção dos vários governos nacionais e das 
políticas sectoriais que estes desenvolvem (nos domínios da demografia, 
migrações, educação, saúde, trabalho,  economia e finanças, etc.), terreno 
onde as grandes potências detêm todos os trunfos para fazer prevalecer 
os seus interesses próprios. O controlo e a redução destas desigualdades 
à escala global apresenta-se como crucial para o nosso futuro colectivo. 
Mas como lograr um “crescimento desigual” de sinal contrário àquele que 
conhecemos no último meio-século e de efeitos mais equitativos para o 
conjunto mundial?

25-A regulação das trocas internacionais está intimamente relacionada 
com a questão anterior mas constitui por si só, mais uma vez, um processo 
autónomo cuja dinâmica tem vindo sempre a acentuar uma maior facilidade 
e fluidez no âmbito de trocas comerciais abertas, inicialmente impostas 
pelos grandes empórios mercantis e hoje de modo um poucochinho mais 
multilateral através de pactos regionais (CEE, ASEAN, MercoSul, NAFTA, 
etc.) e por uma OMC, mas onde convergem os efeitos dos meios de 
comunicação e de transporte cada vez mais rápidos e de mega-escala, dos 
tratados internacionais estabelecidos, dos meios de auto-defesa aduaneira 
e fronteiriça (sobre pessoas) que cada Estado nacional ainda detém e, por 
último, das consequências da enorme mobilidade de capitais circulando 
actualmente em todo o mundo à procura de investimentos lucrativos, 
jogando com as variações dos mercados bolsistas e cambiais, com os 
regimes fiscais dos vários países ou os incentivos que lhes disponibilizam os 
poderes públicos locais, sendo que uma parte desses capitais correspondem 
a actividades consideradas ilícitas ou criminosas pela generalidade das 
legislações existentes. Neste quadro, é hoje mais problemático dizer que, 
historicamente, o livre-cambismo triunfou sobre o proteccionismo do que o 
seria há poucas décadas atrás. 

26-A questão energética suscita hoje grandes preocupações e assume 
uma importância de que as sociedades estão tendo consciência, devido ao 
impacto que julgamos terem sobre as alterações climáticas. Sendo certo 
que, como sabemos desde Lavoisier, “na natureza, nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma”, também é indesmentível que a economia e a 
vida social moderna exploraram intensamente a extracção e aproveitamento 
das matérias combustíveis fósseis (o carvão, o petróleo, o gás) para 
a movimentação de pessoas e cargas (locomotivas, navios, viaturas 
automóveis, aviões), a iluminação eléctrica de habitações e aglomerados 
urbanos, o accionamento de todo o tipo de máquinas, etc., que – além de 
serem pouco económicas  e eficientes nestas transformações energéticas – 
libertam para a atmosfera quantidades enormes de gases tóxicos (sobretudo 
o dióxido de carbono CO2) que estão a provocar um “efeito de estufa” e 
a contribuir para a elevação da temperatura média da nossa atmosfera. A 
questão está hoje na ordem-dia-dia e no âmbito internacional, embora ela se 
apresenta com contornos muito diferentes de país para país, consoante o seu 
nível de desenvolvimento económico. E assume também lugar importante 
nas relações-de-poder (económico, geoestratégico e mesmo militar) entre os 
principais “blocos”, como são hoje os Estados Unidos, a China, a Rússia, a 
União Europeia, a Índia ou o “médio-oriente”, com a desconcertada América 
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latina e a mais pobre África negra a assistirem preocupadas ao que lhes 
calha em sorte. Não há soluções fáceis para a “transição energética” que 
se anuncia: a “descarbonização da economia” ou o “tudo eléctrico” implica 
igualmente “queimar” toneladas de material arrancado das entranhas da 
Terra para “produzir” triliões de kWh (Quilowatt-hora) para alimentar todos 
os nossos artefactos tecnológicos. Resta a solução nuclear, com os riscos 
e os custos que já conhecemos e tememos. Será esse o preço a pagar para 
um maior bem-estar material de toda a população terrestre? Ou o caminho 
forçado para um entendimento mundialista que minimize as diferenças e 
as ambições entre os actuais “grandes da Terra”? Mas não está excluído 
que a mais avançada investigação científica e tecnológica (que só está nas 
mãos de alguns) consiga nos próximos cem anos descobrir, operacionalizar 
e industrializar uma nova “equação energética” sem os inconvenientes 
daquela que nos trouxe até aqui.  

27-Por outro lado, no âmbito das tecnologias, muitas novidades estão 
actualmente em gestação. Experimentamos já os primeiros saltos dados 
na intercomunicatividade electrónica posta à disposição de indivíduos, 
empresas, estados, causas e movimentos; e cada ano se anunciam novos 
avanços (fala-se agora no 5 G). Além dos automatismos e das robotizações, 
a “inteligência artificial” (IA) é o domínio que agora mais fascina e aflige. 
A aventura do Espaço apresenta-se cada vez mais como um novo terreno 
de avanço humano, com diversas aplicações e implicações. As técnicas de 
“impressão 3 D” com materiais de síntese (e com não elementos existentes 
directamente na Natureza) irão provavelmente revolucionar muito da 
fabricação tradicional de máquinas e objectos físicos (que, em Ciência, 
parece perder relativamente à química). No âmbito da biologia, os avanços 
técnicos são também prodigiosos – tudo isto levantando, a cada passo, 
novos problemas jurídicos, éticos e políticos (além do: quem investe? 
quem compra e paga? quem lucra? quem domina?). Mas resta o básico 
problema de demografia, cuja “transição” tem demorado o seu tempo a 
concretizar-se e que, na época presente, explode com consequências e 
efeitos de ricochete em todas as direcções: pessoais, familiares, religiosas, 
societais. Há um século, conseguimos dominar as tentações eugenistas, 
mas a multi-etnicidade e a multi-culturalidade são ainda miragens na 
paisagem social. Manifestamente, são as já constatadas e as previsíveis 
consequências do progresso técnico e científico que hoje mais apelam 
no sentido de acções concertadas de âmbito mundial: inter-comunitárias, 
inter-nacionais, inter-estatais e globais.

28-Mas porquê esta desconfiança de princípio contra os governos quando, 
melhor ou pior, eles resultam do voto de uma maioria do seu eleitorado? 
Porque, tal como nos mercados, o funcionamento ideal do “governo do 
povo” é frequentemente deturpado pela prática nociva da apropriação 
do poder pelos representantes dos cidadãos em seu próprio proveito 
e em detrimento daqueles. Citam-se os casos da monopolização de 
representação pelos mesmos durante longo tempo (a “partidocracia”), a 
corrupção económico-financeira dos decisores políticos, o entendimento e 
troca de favores com grandes interesses empresariais, a blindagem legal 
que imuniza os ocupantes do poder contra acusações judiciais, a censura 
às opiniões públicas que lhe sejam adversas ou a compra de meios de 
comunicação mais favoráveis, disposições legais que prejudiquem a 
emergência de forças oposicionistas, a fraude eleitoral e outros ilícitos. 
Em certos casos, estas perversões são comuns aos políticos e aos 
partidos “da oposição”, que esperam delas beneficiar para ascender à 
governação ou quando dela se tiverem apropriado: frequentemente, todos 
recorrem ao apelo eleitoralista, populista e demagógico para obter votos, 
ou à divulgação intencional de mentiras, meias-verdades ou argumentos 
capciosos. Em muitas situações, o “jogo político da liberdade democrática” 
dá lugar ao fechamento dos profissionais do sistema político sobre si-
mesmos, esquecendo as responsabilidades do mandato transitório que os 
eleitores lhes concederam.  

29-Tal como o mercado é tardio a castigar os seus agentes infractores, 
também os mecanismos democráticos da renovação periódica (pluri-anual) 
dos mandatários políticos são demorados e por vezes ineficazes para 
combater as infracções supra. Quando a degradação desses regimes atinge 
patamares muito avançados, manifestam-se sinais de alerta (que, contudo, 
só alguns entendem): desinteresse pela coisa pública; abstencionismo 
eleitoral; encorajamento a imitar os desmandos dos responsáveis, embora 
de modo mais incipiente; disposição para atender a discursos incendiários 
ou vendedores de quimeras; emigração; etc.  

30-É talvez em tais ocasiões que, aos eventuais acessos de indignação 
ou desespero, se devem procurar sobrepor soluções de razoabilidade (se 
ainda for possível), tanto no plano do funcionamento dos sistemas políticos 
como na economia, salvaguardando o que é essencial, foi e é positivo para 

a vida das sociedades modernas e possa ainda potenciar a sua melhoria 
futura, em vez rejeitar em bloco essas aquisições civilizacionais ou sujeitá-
las a trágicos retrocessos – como são sempre as guerras (que no passado às 
vezes tiveram de ser travadas com esse atendível fim, mas mais geralmente 
resultam do expediente dos detentores do poder em arranjarem um “inimigo 
externo” para recauchutar a sua credibilidade), certas crises caóticas de 
“fim-de-regime” (de desagregação institucional e vazio de poder) ou ainda 
processos revolucionários (favorecidos por governantes aferrados à mera 
legalidade e a uma legitimidade ex ante mas já exaurida), os quais, como 
as guerras, nunca se sabe como acabam e sempre implicam vítimas e 
destruições, com resultados às vezes positivos mas correndo riscos de os 
povos ficarem ainda pior do que estavam antes.

31-Nestes termos, parece lógico que devam desde já ser activados 
os processos colectivos e mobilizadores que, no domínio dos regimes 
políticos democráticos, proponham alternativas que combatam e castiguem 
os partidos “infractores”, viabilizem novas formulações que impeçam a 
“petrificação” dos ocupantes temporários do poder e revigorem a sua 
missão de representação dos interesses da sociedade e do bem-comum 
(que nem sempre é coincidente com aqueles e para o que é necessário 
firmeza e legitimidade); e, no plano internacional, que fortes movimentos de 
opinião pública se exerçam sobre a elite governante mundial tendentes a 
dela exigir a preservação da paz, uma regulação das relações internacionais 
justa e favorável aos povos mais desmunidos e uma cooperação efectiva 
na salvaguarda dos direitos humanos essenciais e na defesa do ambiente 
natural contra as agressões que a indústria, a urbanização e o comércio em 
grande escala têm vindo a provocar ao planeta.

32-Em paralelo, no tocante ao sistema económico vigente, não está em 
causa recuar no grau de integração mundial já atingido pela mais recente 
globalização económica e intercomunicativa, nem no livre-cambismo 
viabilizado ao longo do último século, mas antes corrigir as disfunções a 
que o mercado tem vindo a dar origem, especialmente ao nível mundial 
(e mais ou menos repercutidas nos planos nacionais), por via das trocas 
desiguais entre agentes de capacidades tão díspares, em que a riqueza 
acumulada, o conhecimento e a tecnologia mais avançada estão de um 
lado, com uma concentração excessiva de capital financeiro em poucas 
mãos e com escassa regulação por regras institucionais, enquanto no 
outro se concentram consumidores em grande número mas com fraco 
poder aquisitivo, uma mão-de-obra pronta a vender-se por qualquer preço, 
produções de baixo valor acrescentado e uma classe de intermediários 
ou dirigentes nacionais vorazes e prontos a absorver boa parte dos 
investimentos ou das ajudas que lhes cheguem do exterior.  
 

João Freire / Março 2019     
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T e m p e s t a d e d e m o g r á f i c a : 
catástrofe e esperança
(DIABO nº 2198 de 12-02-2019, pág 12-13)

Por Augusto Deveza Ramos, sociólogo

O plano da migração da ONU de Guterres é financiar 
escravos saudáveis

A população europeia está a estagnar.  E parece não querer saber: hoje 
há mais alertas e preocupações a propósito da próxima vaga tecnológica 
5g do que perante a tempestade demográfica que se está a formar sobre o 
Ocidente. talvez o cenário seja tão negro que ninguém queira ousar ser o 
arauto da tragédia. mas não é uma tragédia, é pior: uma catástrofe

1. O cenário 

Uma cultura, um país, uma comunidade só se renova sob a fecundidade 
de 2,1 filhos por mulher. Esta é a condição técnica fundamental para a 
renovação demográfica. Abaixo deste valor, tal cultura ou comunidade terá 
muita dificuldade em se renovar. 

A Europa está com uma taxa de fertilidade de 1,32 filhos por mulher, muito 

abaixo dos 2,1. Isto indica que a cultura da Europa terá muita dificuldade em 
se renovar. Se não for mesmo impossível a sua renovação. 

Os nossos políticos e burocratas sabiam, porque são pagos para saberem 
isto. E hoje estão a tentar resolver o problema demográfico (que criaram) 
importando migrantes, sob o lema do humanitarismo. O problema é que 
podem-se renovar números estatísticos, não culturas. Por exemplo, em 
Inglaterra, em 2017, mais de metade dos nascidos eram filhos de pais não 

ingleses. A mesma tendência ocorre na Alemanha e na França. 

A preocupação ocorre quando a cultura europeia, confrontada com uma 
aceleração rápida de migração e com a estagnação da fertilidade endógena, 
tem dificuldade em se renovar. Porque a identidade cultural só pode ser 
renovada endogenamente, doutra forma terá muita dificuldade de se 
perpetuar. 

É que identidade cultural europeia significa liberdade de expressão, 
igualdade de direitos individuais, anti-discriminação. Tudo o que as culturas 
de migrantes estão a forçar, por adaptação, que seja destruído na Europa - e 
que os burocratas aplaudem, porque essa era a sua intenção. 

A União Europeia proclamou, pelo Tratado de Lisboa de 2000, que iria manter 
um posicionamento estratégico internacional da Europa em duas premissas: 
tecnologia da informação e sociedade do conhecimento (pela federalização e 
perda de soberania das, agora, 31 nações). E nunca valorizou, de propósito, 
o sector social e humano. Ou seja, não investiu no potencial dos humanos 
europeus. Os burocratas investiram em joguinhos financeiros e tecnologia, 
mas não nas famílias nem nas comunidades existentes. A consequência 
disso foi o fracasso do tal Tratado de Lisboa. 

A Europa nunca esteve tão vigorosamente tecnológica nos últimos 30 anos, 
no entanto entrou em declínio. Porquê? Inverteu as prioridades. Não valorizou 
a população, família, gerações, comunidades locais, como prioridade 
fundamental. Valorizou o artificial, a tecnologia acessória que nos deveria 
servir e não vice-versa. 

Este investimento cego na tecnocracia e no federalismo levou não só à 
estagnação da demografia europeia, como à estagnação do PIB da Zona 
Euro, como confirmou Mario Drahggi, recentemente (se esta estratégia visava 
uma competição com os EUA, acabou por perdê-la em toda a escala, dado o 
ressurgimento da economia americana pelo bem-sucedido nacionalismo de 
Donald Trump). 

Sob este cenário deceptivo da tecnocracia europeia, não admira que os 
jovens, homens e mulheres, famílias que querem ter filhos, se sintam 
frustrados diante dos apoios e perspectivas, daqueles para quem pagam IMI 
e outros impostos estéreis. 

Na Europa da «liberdade» de hoje, os europeus reclamam o direito à sua 
própria liberdade de expressão, que lhes foi transmitido pelos seus pais e 
gerações anteriores. 

2. O futuro 

Todo este cenário não seria tão catastrófico, pode-se pensar, se se tratasse 
apenas da renovação cultural, da Língua, expressão, costumes e tradições. 

É pior. Trata-se da sobrevivência do próprio sistema. É que com esta perda 
de população, o sistema económico fica em dúvida. Porque daqui a 20-30 
anos haverá muito menos mão-de-obra disponível para produzir. E menos 
produção significa menos impostos. Menos impostos significa menos 
pensões, que serão também mais baixas, e menos benefícios da Segurança 
Social do Estado. Uma armadilha circular. 

Uma economia funciona, principalmente, pela quantidade da sua população 
activa. Pelo investimento no factor humano. A Europa tem secundarizado o 
humano em benefício da ilusória sacrossanta tecnologia. Se a Europa já produz 
menos do que os EUA, porque exerce menos horas de trabalho ‘per capita’ 
e tem menos população activa do que os EUA, o futuro é ainda mais negro. 
Embora os EUA também estejam a perder população, o problema europeu 
é de longe mais preocupante. Pelo menos, os EUA têm uma economia em 
algum avanço, enquanto a Europa vive numa ilusão, hoje reconhecida como 
estagnação sem solução, nos escritórios cegos do centralismo de Bruxelas. 
Porque está a perder população e a migração não tem qualificações nem 
vontade de as ter utilmente.

3. A solução burocrática da UE 

Os burocratas tentaram resolver a situação com burocracia. Isto é, sabiam do 

DOSSIER
Os socialistas e a Nova Ordem Mundial

Compacto global para migração
18 de Fevereiro de 2019

O pacto global para a migração é o primeiro acordo negociado intergoverna-
mentalmente, preparado sob os auspícios das Nações Unidas, para cobrir 
todas as dimensões da migração internacional de maneira holística e abran-
gente. 

Hoje, há mais de 258 milhões de migrantes em todo o mundo vivendo fora 
de seu país de nascimento. Espera-se que este número aumente por várias 
razões, incluindo crescimento populacional, aumento da conectividade, co-
mércio, aumento da desigualdade, desequilíbrios demográficos e mudan-
ças climáticas. A migração proporciona imensas oportunidades e benefícios 
- para os migrantes, comunidades anfitriãs e comunidades de origem. No 
entanto, quando mal regulado, pode criar desafios significativos. Estes desa-
fios incluem infraestruturas sociais esmagadoras, com a chegada inesperada 
de um grande número de pessoas e a morte de migrantes em jornadas peri-
gosas.

Em setembro de 2016, a Assembléia Geral decidiu, por meio da adoção da 
Declaração de Nova York para Refugiados e Migrantes , desenvolver um 
pacto global para uma migração segura, ordeira e regular.

O processo para desenvolver este pacto global começou em abril de 2017. 
As páginas nesta seção detalham 18 meses de consulta e negociação e 
fornecem a documentação relevante para cada um dos eventos.

Em 13 de julho de 2018, os Estados-Membros da ONU finalizaram o texto 
do Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular ( Texto 
disponível em todas as línguas oficiais ).

A Conferência Intergovernamental para Adotar o Pacto Global para uma Mi-
gração Segura, Ordenada e Regular será realizada de 10 a 11 de Dezembro 
em Marrakesh, Marrocos.

Guterres quer
uma Nova Ordem Mundial

•
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declínio da demografia europeia e quiseram gerar, cosmeticamente, melhor 
quadro estatístico. Solução: decidiram pela importação de migrantes - para 
fazerem número e eventualmente reproduzirem-se. Falhou. 

Primeiro, tais migrantes entraram em choque com uma cultura de longe 
mais avançada do que a de origem (por isso os burocratas da UE estão a 
tentar rebaixar a cultura europeia e a exigência curricular académica). Em 
Inglaterra, os migrantes eram, até há pouco, tão impunes que a polícia tinha 
ordens para deter denunciadores de crimes perpetrados por muçulmanos e 
perseguia os «islamofóbicos» (sic). 

Segundo, a vaga de migrantes gerou mais instabilidade e terrorismo, o que 
diminui a confiança dos casais e famílias. 

Terceiro, obrigaram a transferir mais carga fiscal para adornar os migrantes, 
retirando apoio à renovação geracional local soberana. 

Quarto, quase destruíam a Europa, se não fosse a teimosia nacionalista e 
populista de homens e mulheres deste velho continente, que alertaram para 
estas questões.

 Quinto, tais burocratas enfrentam o enforcamento político, nas urnas e 
na sociedade - como se vê pelos movimentos nacionalistas e dos coletes 
amarelos.
 
4.O cinismo colonialista  europeu 

Quando me propus fazer esta investigação acerca do futuro demográfico da 
Europa, encontrei uma das maiores e inesperadas aberrações sociais que 
vi nos últimos anos. E algo que, de todo, me teria passado ao lado, se não 
quisesse ir ao fundo do fundo desta temática. 

Vou explicar: os países europeus são, no mundo, os que mais contribuem 
nos campeonatos da generosidade para com os países do Terceiro Mundo. 
São, também, aqueles que mais acolhem migrantes desses países. Parece 
retórica simples, mas o cenário é sinistro: estes países europeus estão a 
dar dinheiro a países do Terceiro Mundo, para terem mais esperança de 
vida e menos mortalidade infantil, o que lhes permite aumentar a natalidade, 
exponencialmente. 

Mas não estão a fomentar/financiar a sustentabilidade futura destas novas 
gerações. Porque embora a natalidade tenha aumentado nos países do 
Terceiro Mundo, a pobreza não diminuiu, com significado, para reter nesses 
países estas novas vidas. 

Ou seja, a Europa (e o Ocidente) está a, objectivamente, financiar úteros 
no terceiro mundo, mas não está a financiar novos meios de produção, 
melhorias de condição de vida, que inspirem que estas novas gerações 
teimem em não querer sair do seu país de origem. 

Isto significa que estas novas gerações - instrumentalizadas, ou escravas 
- vão, em breve, entrar em conflito pelos limitados recursos locais, e serão 
obrigadas a emigrar para melhores países, os que lhes financiaram o 
nascimento: o Ocidente, a Europa. E isto não é dano colateral. É a verdadeira 
génese do plano da migração global da ONU de Guterres: financiar escravos 
saudáveis no terceiro mundo, importá-los para o Ocidente, e chamar-lhes 
migrantes. 
A maior parte dos migrantes vindos para a Europa nos últimos anos não 
provinham de zonas de guerra, para aclamarem a convenção de Genebra; 
vinham de países populacionalmente sobrelotados como a Somália ou a 
Nigéria, que o Ocidente apoiou. 

Mas o esquema é mais denso. Quem paga esta ‹generosidade› é quem 
trabalha, quem produz. Os trabalhadores e a classe média europeia que, 
em breve, vão ver os seus rendimentos orientados para emigrantes que 
enviarão cheques para as suas famílias na Nigéria pagos pelos contribuintes 
europeus. 

Trump propôs-se ajudar os migrantes nos seus países de origem. Os países 
em referência aplaudiram, mas a ONU, as ONGs e a comunidade mediática, 
não. Porquê? Porque Trump acabaria com um fluxo de biliões que gira à 
volta do negócio de escravos, desculpem, refugiados. 

Estas políticas estão generalizadas pela Europa, sob a propaganda de lema 
humanitário, mas o objectivo é instrumentalizar os migrantes para empregos 
pouco qualificados e colocados em zonas onde os nacionais não querem 
permanecer - daí as revoltas recíprocas, dos migrantes frustrados e dos 
locais invadidos. Isto acontece na Irlanda, na Bélgica, nas “no-go zones” 

da Suécia. Se isto não é engenharia social para gerar eleitores e nova 
escravatura, é pelo menos incompetência da mais dura. 

5.Portugal no mapa 

Em Março de 2017, a agência Lusa noticiava que “Portugal é o país da 
União Europeia com a taxa de fertilidade mais baixa e aquele onde mais 
diminuiu o número de nascimentos nos últimos 15 anos, segundo os dados 
do Eurostat”.
 
Portugal tem, à semelhança dos outros países europeus, das mais 
desesperadas taxas de futuro, isto é, de natalidade: 1,3 filhos por mulher. 
Os tecnocratas atribuem esta preocupante taxa a factores atomistas, 
como a maior informação da mulher que lhes permite controlar o corpo, a 
substituição da carreira pela família, o casamento tardio, uma sociedade 
mais próspera que permite mais desafogo e lazer e menos preocupações 
ou planos. Técnicas de contracepção mais ‹avançadas› e a legalização do 
aborto. Explicações válidas mas pouco úteis. 

O que mudou, para negativo, foi a “percepção de comunidade” dos 
portugueses. O que aconteceu entre as gerações dos nossos avós rurais 
(na maioria) que tinham 5 ou 6 filhos e havia apenas uma sardinha para 
todos ao jantar, e a de hoje, em que há apenas um filho para jantar 5 ou 
6 sardinhas, foi, não apenas uma mudança de atitudes, mas também o 
desleixo intencional das nossas elites políticas. 

Os nossos avós tinham muitos irmãos porque eram mão-de-obra potencial, 
naquela altura; hoje, seriam potenciais inúteis à procura de um emprego 
‹satisfatório›. 

Mas não só. As famílias perderam a confiança no futuro. Se, há algumas 
gerações, «ter filhos» significava mão-de-obra, também significava mais 
festa, mais interajuda, mais comunidade. Com a litoralização portuguesa 
recente, o desenvolvimento sócio-industrial e a maternidade do Estado, as 
famílias tendem a desligar os seus vínculos familiares naturais e afectivos 
e a entregar-se, como escravos, ao Estado risonho e assistencialista. 
Há poucas gerações, as famílias portuguesas contavam, em casos de 
sobrevivência, com o empréstimo financeiro familiar, que fortalecia laços; 
hoje, contam o banco, empresa ou com o Estado, com quem quase chegam 
a núpcias. 

6.Conclusão e soluções 

Se as despesas com a família bloqueiam a natalidade europeia, é muito 
porque na Europa se perdeu o espírito de comunidade e interajuda. Se 
muitos de nós fomos criados com os nossos avós, esse amparo hoje 
quase está desaparecido na tecnocracia europeia. Como provam os dados 
estatísticos. Há teimosia nos portugueses e nos europeus. Há alguma 
vontade de mudar e nota-se uma tentativa de reinvestir nas comunidades. 
Uma vontade genuína, local. Mas não é o suficiente. Os portugueses e 
europeus ainda se deparam com cargas fiscais que não lhes permitem, na 
generalidade, estabelecer-se localmente e familiarmente. 

Para inverter o cenário desta baixa fertilidade europeia, serão precisos quase 
50 anos. Não é com migrantes hostis ou ignorantes da cultura ocidental que 
se vai fortalecer a cultura europeia. Pelo contrário. Estes novos escravos 
serão apenas números estatísticos que servirão para burocratas mostrarem 
obra, que não têm. 
Nem será a ‘fathua’ islâmica que vai criar uma solução à Europa. O islão só 
visa a dominação, não a colaboração - hoje, como previu Khadaffi, o islão 
está a conquistar a Europa, sem espadas nem tiros, mas pela migração. 

As soluções que teremos de enfrentar são estas: primeiro, admitir que 
temos uma bomba-relógio demográfica nas mãos; segundo, restaurar o 
espírito comunitário, valorizar o humano, família, tradições, cultura, em 
detrimento da tecnocracia e da vaidade; terceiro, aumentar a participação 
pública, em associações, assembleias municipais e de freguesia; quarto, 
não esperar nem pela UE nem por qualquer governo central para nos ajudar 
localmente; quinto, importar migrantes sim, mas por quotas, segundo as 
nossas necessidades de trabalho. 

Mas o mais importante é namorar, casar, ter filhos. E muitos. 

Para no futuro não se sentirem sós. ■

Assine a petição em curso
contra o compacto global para  migração
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