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Ver na página 3 a chamada de apoio aos Comandos de Portugal
do Corpo de Instrução do Curso 127 que foram constituídos arguidos.
A vossa ajuda é necessária e  bastante apreciada. Colaboremos.

GOLFO PÉRSICO

EUA e Japão
- revelam imagens dos ataques a petroleiros no Golfo 
Pérsico

Petroleiro a arder depois de ter sido atacado no Golfo de Omã. Foto: REUTERS 
Dinheiro Vivo 

Os EUA acusaram o Irão de ser “responsável” pelos ataques contra os petroleiros, 
após anteriores incidentes com quatro navios. 

Ataque a petroleiros no Golfo faz subir preço do petróleo, mas pouco Depois de, 
no mês passado, pelo menos quatro petroleiros terem sido danificados por minas 
navais na região do Golfo Pérsico, esta semana ficou marcada pelo ataque a mais 
dois navios que transportam petróleo no mar de Omã, fazendo os preços disparar 
4% e ameaçando uma nova escalada das tensões diplomáticas na região. 

Segundo relatos do comandante, a tripulação do petroleiro japonês Kokuka 
Courageous, que foi alvo de ataque no mar de Omã, em pleno Golfo, disse ter 
visto “um objecto no ar” em direcção ao navio. “Os marinheiros dizem que o 
barco foi atingido por um objecto voador, eles viram com seus próprios olhos”, 
reafirmou Yutaka Katada, CEO da empresa marítima Kokuka Sangyo, em 
conferência de imprensa em Tóqui, acrescentando ter recebido um relatório “de 
que algo tinha voado para o navio e que depois ocorreu uma explosão. Katada 
disse também que o navio, que transportava metanol, aparentemente sofreu 
dois ataques sucessivos. Após o primeiro, “os marinheiros manobraram para 
tentar fugir, mas o barco foi novamente alvejado três horas depois”, detalhou. 
Dois petroleiros, norueguês e japonês, foram alvo de um ataque no mar de 
Omã, em pleno Golfo, uma região já sob tensão devido à crise entre os Estados 
Unidos e o Irão. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, acusou 
o Irão de ser “responsável” pelos ataques contra os petroleiros, após anteriores 
incidentes com quatro navios, incluindo três petroleiros, ao largo dos Emirados 
Árabes Unidos. Por sua vez, o Governo iraniano acusou hoje Washington de 
“sabotagem diplomática”, depois de os Estados Unidos terem acusado Teerão 
de ser responsável pelos ataques.

BONNE SAN JEAN
ALEGRE SÃO JOÃO
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Assunto:(ouviu-se) Conversa no parlamento
 
Tem a palavra o Senhor Deputado:

- Senhor Primeiro-ministro, isto está de tal maneira mau que até as 
raparigas licenciadas têm que se prostituir para sobreviver.

O Primeiro-ministro com o seu sorriso habitual responde:

- Lá está o Senhor Deputado a inverter tudo, o que se passa é que o 
nosso sistema de ensino está tão bom, que até as prostitutas hoje são 
licenciadas.

 

Regências desastrosas

Nos 840 anos da sua existência, Portugal teve na sua História vários 
períodos de regência em virtude da ausência de um chefe ou, na maioria 
dos casos, da infantilidade do soberano designado, demasiado jovem para 
assumir o alto cargo da chefia do Estado. A evidente falta de maturidade 
daria logicamente maus resultados e oportunidade a manipulações por 
parte duma nobreza sedenta de poderes e riquezas. Á custa do povo não 
se duvide. Tal como hoje.

Aconteceu logo no início. Falamos ainda do tempo do Condado Portucalense 
após a morte do Conde D. Henrique, pai de Afonso Henriques. Nesta época, 
aquele que foi depois o primeiro rei de Portugal, tinha apenas 17 anos e não 
aceitou a regência de sua mãe, D. Teresa de Leão, que entretanto se havia 
deleitado nos braços do nobre galego Fernão Peres de Trava. Sabemos a 
continuação deste episódio que terminou com a luta entre os partidários 
da regente e os apoiantes do Infante, terminado com a vitória deste último. 

Graças a ele, podemos, ainda, orgulharmo-nos (alguns) de sermos 
Portugueses.

Dois séculos mais tarde, com a morte de D. Fernando, cuja filha estava 
casada com o Rei de Castela, — e lá diz o velho ditado: “de Espanha nem 
bom vento nem bom casamento”— foi a viúva que assumiu a regência 
do reino para desconforto do povo. A situação era ainda mais gravosa 
devido ao facto da regente se ter embalado em amores com o fidalgo 
galego João Fernandes Andeiro, o Conde Andeiro, morto mais tarde pelo 
Mestre de Avis, na sequência da revolta popular de apoio à continuação 
do Portugal Português. Conhecemos todos os eventos que tiveram então 
lugar no nosso país, as batalhas travadas e ganhas pelas nossas forças, 
sob direcção de D. João – Mestre de Avis, eleito Rei nas Cortes de Coimbra 
e do seu companheiro de armas D. Nuno Álvares Pereira, o Condestável. É 
uma referência histórica a célebre batalha de Aljubarrota, a 14 de Agosto de 
1385 que as tropas portuguesas ganharam face à superioridade numérica 
dos castelhanos. Uma data que sugeri há poucos dias para ser o Dia de 
Portugal, em vez do 10 de Junho.

Alguns anos depois, o Infante D. Pedro, um da Ínclita Geração descrita 
por Camões nos Lusíadas, foi Regente do Reino durante a menoridade 
do príncipe herdeiro D. Afonso, depois D. Afonso V. De toda a História 
portuguesa, terá sido a única regência bem dirigida e avantajosa para ao 
país. Foi todavia D. Pedro traído mais tarde, tanto pelo sobrinho, como por 
parte de uma seita de oportunistas que quiseram manipular o jovem rei. A 
história repete-se sempre que temos alguém capaz de se preocupar com o 
bem do Estado e do Povo. É, parece, sina nossa.

Tivemos depois a regência do Cardeal D. Henrique na sequência do 
desaparecimento e morte do rei D. Sebastião. Tinha já sido regente na 
menor idade do futuro monarca, entre 1562-1568. Porém, em 1578, com 
um exército destroçado em Alcácer-Quibir e o país em falência financeira, o 
Cardeal pouco pôde fazer e governou com permanente indecisão, agravado 
com as rivalidades de alguns pretendentes ao trono. Acabou por morrer 
sem deixar nomeado nenhum herdeiro, preferindo deixar a resolução do 
problema para mais tarde, limitando-se a escolher cinco governadores para 
o substituírem. Em consequência, fomos absorvidos pelos espanhóis, — 
cujo rei era neto do monarca português D. Manuel, — durante sessenta 
longos e perniciosos anos. 

Período negro, muito negro da História Nacional.

Restaurada a Independência, graças aos 40 conjurados que mataram 
o traidor Miguel de Vasconcelos e expulsaram a regente Duquesa de 
Mântua, subiu ao trono D. João IV. O herdeiro deste foi desde muito cedo 
considerado incapaz de governar e por isso, desde os seus 13 anos de 
idade, regeu o país a mãe, D. Luísa de Gusmão que se deixou influenciar 
pelo Conde de Castelo Melhor, o que desagradou ao infante D. Pedro, 
irmão do herdeiro. Tomando a iniciativa da revolta contra o fidalgo que se 
impunha como dirigente, D. Pedro foi tornado rei e o irmão desterrado para 
o Forte de S. João Baptista na ilha Terceira e depois, para o Palácio de 
D. Maria em Sintra aonde morreu em 1683. São, dizem, dos seus passos 
agitados no sobrado do quarto, que este ficou com desníveis acentuados 
ainda hoje visíveis no Palácio da Rainha no centro de Sintra.
O seu irmão, tendo requerido ao Papa a anulação do casamento de Afonso 
VI devido à não consumação do mesmo, casou com a cunhada.

A última regência — antes da troika traiçoeira que nos esmagou e deixou cruas 
consequências — foi a de D. João, depois João VI, filho da rainha D.Maria I  

que enlouqueceu. Nessa época, Napoleão Bonaparte havia determinado a 
invasão e ocupação de Portugal, devido à recusa portuguesa de fechar os 
portos nacionais aos barcos ingleses. Houve mesmo um plano de subdividir 
o país em três sectores que seriam tomados pelos irmãos do Imperador e o 
terceiro talhão…pelos espanhóis que haviam aderido à imposição do corso. 
Convinha à Espanha, ter portos no Atlântico. Nada disso foi conseguido 
e mais tarde, mesmo, os espanhóis mais uma vez, mudaram de campo 
e puseram-se ao lado das tropas anglo-portuguesas que por três vezes, 
venceram e expulsaram os Franceses das nossas terras. No entanto, nem 
tudo foram maravilhas com a presença dos ingleses e a longa ausência do 
monarca português no Brasil.

Daí que como comandante do exército português o Marechal Beresford, 
inglês que se impôs como regente, tivesse abusado de poderes não 
conferidos e começasse a irritar os portugueses. Foram feitas algumas 
tentativas de fazer regressar o rei, sem resultados. Houve alguns 
movimentos de contestação duramente reprimidos pelos acólitos de 
Beresford, que procuravam descobrir quem eram os revoltados para de 
seguida os eliminarem. De resto, o próprio Beresford, que tinha sede de 
poder, calculista, interesseiro, trocista, exprimiu clara e sarcasticamente a 
sua opinião sobre os Portugueses deste modo:”Neste país de intrigas e 
de traições, só se entendem uns com os outros para destruir um inimigo 
comum e eu posso transformar-me nesse inimigo comum, se não tiver 
cuidado”. (Boa definição). Ele tinha receio de ser substituído pelo General 
Gomes Freire de Andrade que o contestava e por isso, deu ordens explícitas 
de o prenderem, interrogarem e matarem pela calada da noite, fazendo 
de seguida desaparecer o seu corpo. Felizmente que nem todos quantos 
ladeavam o Marechal eram medíocres tendo alguns, bem pelo contrário, 
excelentes qualidades morais, intelectuais e sociais que, sendo uma 
ameaça para a Regência, souberam aproveitar-se da ausência temporária 
do “regente” para sublevar o povo, decretando a sua expulsão e regresso à 
Inglaterra. O que foi feito. Dir-se-ia que o povo acordou da letargia.. O povo 
Português é assim. Precisa de ser muito “amachucado” para despertar e 
tomar decisões que há muito se tornaram urgentes!

Exigindo o retorno imediato do rei D. João VI fizeram-no aceitar a 
Constituição que haviam redigido e relançaram Portugal.

A regência que temos hoje, dirigida por António Costa, é uma regência sob 
tutela. Quem dirige o país é a União Europeia, não é o Governo. E é um 
desastre. Até porque este governo não sabe para onde vai. Tão depressa 
António Costa diz de que a crise está ultrapassada como, no dia seguinte, 
o Ministro das Finanças lança avisos de austeridade. O Governo não sabe 
onde cortar na despesa. E portanto….há tantas fundações que a ninguém 
servem mas que muito absorvem. Há tantos salários elevados e acumulação 
de pensões multiplicadas por indivíduo, há tantos organismos que sugam 
dinheiro ao Estado e a que nada servem, há…tantos ladrões à solta.... Mas, 
qual será a diferença deste, para outro partido ou Governo?....Onde arranjar 
um líder honesto e verdadeiro? No cu de Judas? Descubram-no!

Como bem disse Belmiro de Azevedo: Portugal não tem uma estrutura 
de avaliação dos impactos das medidas que implementa, alertando que 
apenas se faz “navegação à vista” e há “erros permanentes”. Queixa-
se deste regime de experimentalismo que destrói o país.”Quando se tira 
dinheiro ao povo falta dinheiro para comprar coisas, quer seja na economia 
quer seja nas empresas. Nós temos de rentabilizar aquilo que é nosso. 
Da floresta, do mar, da agricultura e deixemo-nos de devaneios. Já temos 
estradas que cheguem. E isso resolve até problemas sociais importantes, 
porque nós podemos empregar muitos trabalhadores portugueses em 
tarefas muito interessantes” sugeriu.

Enfim, é a má sina das regências que nos persegue.

Até quando irão os Portugueses aceitar?
Raul Mesquita
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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 Presidente da Direcção Nacional
           José Lobo do Amaral
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Sonhei ser  piloto desde criança e, apesar de muitos anos terem passado desde 
então, é um sonho que nunca vai desaparecer. Eu queria sentir o que os pilotos 
sentem cada vez que se sentam atrás dos controles de uma dessas maravilhosas 
máquinas. Felizmente, para mim, graças a esta série de imagens, agora tenho 
uma melhor compreensão do que é ser um piloto de verdade. Faça agora um 
passeio pelas cabines de 13 aviões e helicópteros incríveis!

O Lockheed-Martin F 22 Raptor é actualmente o avião de caça operacional mais 
avançado da Força Aérea dos Estados Unidos. Trata-se de um avião furtivo – 
com um radar avançado que emite e absorve ondas electromagnéticas.

O Lockheed SR-71 Blackbird é, até hoje, o avião mais rápido do mundo. Foi 
usado como um avião de espionagem para adentrar profundamente no território 
soviético durante a Guerra Fria. Ele voou pela última vez em 1998.

O Bell AH-1Z Viper é uma versão atualizada do Cobra, um helicóptero de ataque. 
Os pilotos usam um dispositivo no capacete para ler informações vitais e saber 
directamente de alvos. É também conhecido como Zulu Cobra nos círculos da 
aviação.

O Northrop Grumman B-2 Spirit, também 
conhecido como Stealth Bomber, voou pela 
primeira vez em 1989. Tem uma estrutura peculiar 
– a fuselagem e as asas do avião são integradas, 
como pode ser visto na imagem abaixo.
O Mil Mi-24 é um super helicóptero criado durante 
o período da União Soviética que pode transportar 
até oito soldados. Além disso, tem diferentes 
sistemas de armas.

13 Super Aviões e Helicópteros e as Suas Cabines de Pilotagem. 
O Editor: Fernando Roveri

O Northrop Grumman B-2 Spirit, também conhecido como Stealth Bomber, voou 
pela primeira vez em 1989. Tem uma estrutura peculiar – a fuselagem e as asas 
do avião são integradas, como pode ser visto na imagem abaixo.

O Mil Mi-24 é um super helicóptero criado durante o período da União Soviética 
que pode transportar até oito soldados. Além disso, tem diferentes sistemas de 
armas.
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O Aérospatiale/BAC Concorde é um dos dois aviões supersónicos que foram 
usados em voos comerciais. Poderia atravessar o Atlântico em menos de três 
horas, mas, no entanto, foi aposentado em 2003 após um acidente fatal.

O C-130 Hercules é um dos aviões de transporte mais bem-sucedidos até hoje 
– está em serviço há mais de 60 anos, e é provável que permaneça em serviço 
com a Força Aérea dos Estados Unidos pelo menos até a década de 2030.

O Sikorsky UH-60 é um helicóptero de ataque terrestre que está em serviço em 
muitas forças aéreas ao redor do mundo desde 1974.

O McDonnell Douglas AV-8B Harrier II, mais conhecido como Harrier Jump Jet, é 
um avião de ataque que tem a proeza de fazer decolagens na vertical.

Hughes H-4 Hercules é um protótipo de barco voador que foi concebido como 
um avião de transporte pesado para a Força Aérea dos Estados Unidos. 
É o segundo maior avião do mundo a voar.

O lendário Supermarine Spitfire é um avião de guerra que fez história durante a 
Segunda Guerra Mundial.

O Boeing AH-64 Apache actua como helicóptero de ataque primário em muitos 
serviços militares ao redor do mundo. Foi desenvolvido nos Estados Unidos.

Agora você vai ver uma cabine de pilotagem muito diferente que não se compara 
a nenhuma das anteriores. Tente adivinhar de qual avião ou helicóptero é. 
A resposta vem a seguir.

Trata-se da cabine de pilotagem 
do Apollo 14. Este módulo lunar foi 
retratado na superfície da Lua em 
1971. Foi o terceiro pouso lunar feito 
como parte do programa Apollo.

Tudo por email
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«L’Europe ne sera plus l’Europe»
par Guy Millière

Traduction du texte original: «Europe Will Not Be Europe»

Au Royaume-Uni, la victoire du Parti Brexit avec 31,6% des voix a été un exploit 
remarquable et a montré la volonté persistante de millions de Britanniques 
de quitter l’Union européenne. Les positions «populistes» - défense de la 
souveraineté nationale et de la civilisation européenne, refus de l’immigration 
incontrôlée et des diktats des technocrates de Bruxelles - ont gagné du terrain.

Les partis qui ont gouverné l’Europe pendant des décennies ont obtenu des 
résultats médiocres mais, à de rares exceptions près, ne se sont pas effondrés, 
et ils continueront de dominer l’Union européenne.

Les Verts vont vraisemblablement acquérir davantage d’influence, avec les 
conséquences qui découleront. Tous ceux qui lisent de près les programmes 
des partis verts, peuvent voir qu’ils sont essentiellement des partis de gauche 
portant un masque vert. Ils soutiennent tous l’immigration sans restriction et le 
multiculturalisme. Ils sont tous résolument hostiles à la défense de la civilisation 
occidentale, à la libre entreprise et au libre marché. Ils sont souvent en faveur 
d’une croissance zéro. La plupart d’entre eux ont une vision apocalyptique du 
changement climatique et affirment que la survie de l’humanité sera en jeu si 
l’Europe ne prend pas de mesures drastiques pour «sauver la planète». Tous 
sont favorables à des décisions autoritaires imposées depuis Bruxelles à toute 
l’Europe.

Un parlement européen placé sous l’influence des Verts accélérera 
vraisemblablement le glissement vers un pouvoir accru des membres de la 
Commission européenne, ainsi que le renoncement progressif à l’énergie 
nucléaire et aux énergies fossiles. Des politiques favorables à davantage 
d’immigration sont d’ores et déjà en préparation.

(Image : iStock)
Dans la soirée du 26 mai, le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur italien 
Matteo Salvini a commenté les résultats des élections européennes: «Une nouvelle 
Europe est née», a-t-il dit. Le parti qu’il dirige, la Ligue, venait de l’emporter, avec 
34,3% des voix. D’autres partis définis en Europe comme «populistes» avaient 
eux aussi gagné: en Hongrie, l’alliance Fidesz-KDNP (Alliance civique hongroise 
et le Parti populaire démocrate-chrétien) a obtenu 52,3% des voix. En Pologne, 
le parti PiS (loi et justice) a obtenu 45,4% des voix. Le Parti populaire autrichien 
(ÖVP) de Sebastian Kurz a reçu 34,6% des voix et le Parti de la liberté d’Autriche 
(FPÖ), son allié, a reçu 17,2% des voix, en dépit du récent scandale qui a conduit 
à la démission de Heinz-Christian Strache, président du FPÖ, de son poste de 

vice-chancelier (le gouvernement Kurtz est tombé le 27 mai).

Au Royaume-Uni, la victoire du Parti Brexit avec 31,6% des voix a été un exploit 
remarquable et a montré la volonté persistante de millions de Britanniques 
de quitter l’Union européenne. Les positions «populistes» - défense de la 
souveraineté nationale et de la civilisation européenne, refus de l’immigration 
incontrôlée et des diktats des technocrates de Bruxelles - ont gagné du terrain.

Dans de nombreux pays européens, néanmoins, les résultats des partis 
«populistes» ont été mitigés. En France, le Rassemblement national de Marine Le 
Pen a terminé en première position, mais avec 23,3% des voix seulement: 0,9% 
de plus que La République en marche, le parti créé il y a trois ans par Emmanuel 
Macron. L’impopularité très élevée de ce dernier ne lui a apparemment pas coûté 
cher. En Suède, les Démocrates suédois n’ont reçu que 15,4% des voix, soit 2% 
de moins que lors des élections générales suédoises de 2018. Le mouvement 
Alternative pour l’Allemagne (AfD) a reçu 11% des voix, et Vlams Belang en 
Belgique 11,2% des voix. En Espagne, Vox, 6,2% des voix, a obtenu un résultat 
plus décevant encore. Aux Pays-Bas, le Forum pour la démocratie a recueilli 
10,9% des voix et le Parti pour la liberté de Geert Wilders, tombé à 3,5%, n’a 
aucun élu.

La «vague populiste» souvent évoquée ces dernières semaines n’a pas submergé 
l’Europe. Les partis «populistes» n’auront qu’un peu plus de vingt pour cent des 
sièges au Parlement européen: assez pour se faire entendre, mais pas assez 
pour exercer une effective influence.

Les partis qui ont gouverné l’Europe pendant des décennies ont obtenu des 
résultats médiocres mais, à de rares exceptions près, ne se sont pas effondrés, 
et ils continueront de dominer l’Union européenne. La défaite écrasante du parti 
Conservateur britannique (8,9% des voix, le résultat le plus faible de son histoire) 
est le résultat de l’incapacité de Theresa May à parvenir au Brexit. En France, la 
chute des Républicains (8,5%) et des Socialistes (6,2%) s’explique par le fait que 

la plupart de leurs dirigeants (républicains et socialistes) ont rejoint Macron il y 
a deux ans. En Allemagne, l’alliance CDU-CSU n’a obtenu que 28,9% des voix, 
mais cela lui a permis de gagner quand même. Le SPD socialiste a obtenu un 
score en baisse, mais honorable: 15,8%.

Dans plusieurs pays d’Europe occidentale, les partis socialistes ont gagné ou 
obtenu de bons résultats, ce qui montre que le socialisme n’y perd pas de terrain. 
Le Parti socialiste espagnol a triomphé (32,8%), tout comme le Parti socialiste 
portugais (33,4%). Aux Pays-Bas, le parti travailliste (18,9%) a terminé premier. 
En Italie, les socialistes ont obtenu 22%; au Danemark, 21,5% et en Suède, 
23,6%.
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Le Parti populaire européen (PPE) de centre-droit et le Parti socialiste européen 
(PSE) ont perdu du terrain. Leur alliance n’aura que 43% des sièges. Pour 
la première fois depuis 1979, année des premières élections au Parlement 
européen, ils ne seront pas en mesure de former une majorité. Ils restent 
néanmoins dominants. Ils auront besoin d’alliés. Ils les trouveront probablement 
au sein de l’ADLE (Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe), 
un groupe composé de partis de centre-gauche qui soutiennent davantage 
encore d’abandons de souveraineté et davantage encore de contrôle de l’Union 
Européenne depuis le haut.

Ils les trouveront sans aucun doute parmi les véritables vainqueurs des élections 
européennes: les partis verts. Les Verts allemands (20,5% des voix) ont terminé 
en deuxième position. En France, EELV (Europe Ecologie, Les Verts), a terminé 
troisième, avec 13,5% des voix. Les Verts ont également obtenu de très bons 
resultats aux Pays-Bas (10,9%), en Suède (11,4%), au Danemark (13,2%), 
en Autriche (14,1%) et en Belgique (15,2%). L’alliance PPE-PSE comptera 
certainement sur les partis verts pour contrer et isoler les partis «populistes», et 
les partis verts vont vraisemblablement acquérir davantage d’influence, avec les 
conséquences qui découleront.

Tous ceux qui lisent de près les programmes des partis verts, peuvent voir 
qu’ils sont essentiellement des partis de gauche portant un masque vert. Ils 
soutiennent tous l’immigration sans restriction et le multiculturalisme. Ils sont 
aveugles aux dangers résultant de l’islamisation de l’Europe et résolument 
hostiles à la défense de la civilisation occidentale, à la libre entreprise et au libre 
marché. Ils sont souvent en faveur d’une croissance zéro. La plupart d’entre eux 
ont une vision apocalyptique du changement climatique et affirment que la survie 
de l’humanité sera en jeu si l’Europe ne prend pas de mesures drastiques pour 
«sauver la planète». Tous sont favorables à des décisions autoritaires imposées 
depuis Bruxelles à toute l’Europe.

Un parlement européen placé sous l’influence des Verts accélérera 
vraisemblablement le glissement vers un pouvoir accru des membres de la 
Commission européenne, ainsi que le renoncement progressif à l’énergie 
nucléaire et aux énergies fossiles. Des politiques favorables à davantage 
d’immigration sont d’ores et déjà en préparation.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán continue de souligner les dangers 
de l’immigration de masse musulmane en Europe et a défini la Hongrie comme 
«le dernier rempart contre l’islamisation de l’Europe». L’Italien Salvini a déclaré 
que «l’Europe est menacée par l’islamisation» et pourrait devenir un «califat 
islamique». La plupart des autres dirigeants «populistes», cependant, n’ont pas 
pris de risques et ont choisi de ne pas évoquer le problème. Marine Le Pen, en 
France, a parlé parfois d’»extrémisme islamiste», mais a immédiatement ajouté 
que la plupart des Musulmans européens s’intégrent. En Grande-Bretagne, 
le leader du parti Brexit, Nigel Farage, n’a pas dit un mot sur le sujet. Tommy 
Robinson, qui a fait du péril islamique le thème principal de sa campagne, a subi 
un harcèlement constant et a reçu tout juste 2% des voix. Aux Pays-Bas, le chef 
du Forum pour la démocratie, Thierry Baudet, a globalement défendu les mêmes 
positions que Geert Wilders, mais a évité de parler de l’islam et Geert Wilders a 
subi une défaite.

Les graves problèmes démographiques de l’Europe ont à peine été mentionnés 
lors de la campagne. L’idée qu’un changement de population puisse se produire 
a été traitée comme si elle était un fantasme «d’extrême droite». Les faits, 
cependant, ne peuvent être ignorés. Dans presque tous les pays européens, les 
taux de fécondité sont bien inférieurs au seuil de remplacement, qui est de 2,1 
enfants par femme. Le chiffre pour l’Italie est 1,45. En Allemagne, il est 1,48; en 
Espagne 1,5; en Hongrie 1,4 et en Pologne 1,38. La France (1,97) est le seul 
pays d’Europe continentale où les chiffres sont plus élevés - mais elle est le 
pays qui compte la plus importante population musulmane d’Europe, et toutes 
les données disponibles montrent que les taux de natalité sont plus élevés dans 
les familles musulmanes. La population de la plupart des pays européens est en 
diminution. L’Italie perd 250 000 habitants par an, soit presque la population de 
Venise. L’Allemagne a décidé d’accueillir des millions d’immigrés pour mettre fin 
au déclin de sa population, et aujourd’hui, 12% des citoyens allemands sont nés à 
l’étranger. L’afflux massif de centaines de milliers d’immigrants musulmans dans 
le pays en 2015 a été un désastre. L’intégration n’a pas eu lieu. La plupart des 
nouveaux arrivants sont toujours sans emploi et dépendent des aides sociales 
pour survivre. Le nombre d’agressions sexuelles a beaucoup augmenté.

Le nombre d’attaques antisémites a également augmenté. La situation est 
devenue si inquiétante que Felix Klein, le commissaire chargé de la vie juive et 
de la lutte contre l’antisémitisme en Allemagne, a récemment exhorté les Juifs à 
ne pas porter de kippas en public. Angela Merkel a déclaré qu’»à ce jour, il n’y 
a pas une seule synagogue, pas une seule garderie pour enfants juifs, pas une 
seule école juive qui ne doive être sous la garde de policiers allemands». Bien 
que les enquêtes montrent que la plupart des attaques antisémites dans le pays 
viennent d’immigrés musulmans, elle a préféré évoquer les «spectres du passé».
La situation en France n’est pas très différente. Sammy Ghozlan, directeur du 

Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA), a dit que presque 
toutes les attaques antisémites dans le pays ont une dimension en commun: 
«le coupable est musulman». Le gouvernement français prétend lutter contre 
l’antisémitisme, mais ne dénonce que «l’antisémitisme de droite et de gauche». 
Il ne parle jamais de l’antisémitisme musulman.

Commentant les résultats des élections européennes - et notant que les 
mouvements «populistes» n’auront aucun poids au Parlement européen, que les 
Verts gagnent du terrain, que l’islamisation va se poursuivre et que l’antisémitisme 
va sans doute continuer à augmenter - le journaliste Éric Zemmour a déclaré 
que l’Europe était probablement tout au bord d’un déclin irréversible. L’écrivain 
Renaud Camus a noté dans son journal que les Européens semblent choisir 
l’euthanasie.

Dans les premiers paragraphes de L’étrange suicide de l’Europe, Douglas Murray 
a écrit: «D’ici la disparition de la plupart des gens actuellement en vie, l’Europe 
ne sera plus l’Europe».

En dépit de l’enthousiasme de divers commentateurs face aux résultats des 
mouvements «populistes», de nombreux signes semblent montrer que les 
élections européennes n’ont pas arrêté le déclin de l’Europe. Si rien ne change, 
dans quelques décennies, l’Europe pourrait effectivement ne plus être l’Europe.

De Lille 
vend ses électeurs, compromet les 
minorités de couleur et autres 

Opinion de FF Plus

Photo: Die Vryburger A.S.

Tout comme le Nouveau Parti national avait un personnage du «pantalon court» 
qui a provoqué la fin de son parti par une incorporation à l’ANC, le parti Good a 
maintenant aussi sa propre «jupe courte» qui ouvrira la voie à la fin de son parti. 

Patricia de Lille, nouvelle ministre des Travaux publics et de l’Infrastructure, a 
vendu les électeurs de couleur qui ont voté pour elle au poste d’ANC.

Cela soulève la question de savoir si elle a négocié ce mouvement avec l’ANC 
alors qu’elle participait à la campagne électorale en tant que chef du parti Good. 
Si tel est le cas, elle doit une explication à chaque personne ayant voté pour 
Good.

De Lille répète le même schéma que celui qu’elle avait défini avec son parti 
précédent, les Démocrates indépendants (ID), qui avait été créée à la suite de sa 
rupture du PAC en 2003.

L’ID a disparu peu de temps après lorsque De Lille a sacrifié son parti, tout comme 
maintenant, pour occuper un poste élevé au sein de l’Alliance démocratique (AD).

Les électeurs qui ont voté pour le Bien lors des dernières élections l’ont fait 
précisément parce qu’ils recherchent un foyer politique où les personnes de 
couleur, en tant que minorité, auront la possibilité de défendre leurs intérêts 
contre l’oppression de la majorité du gouvernement de l’ANC.

Mais à présent, De Lille les a laissés tomber et, comme avec l’ID, elle a brisé 
leur confiance en acceptant un poste au Cabinet du parti majoritaire. En plus de 
cela, son département sera le moteur de l’expropriation sans indemnité, ce qui 
poussera les minorités à l’écart en ce qui concerne les perspectives d’emploi, la 
formation linguistique et l’enseignement en langue maternelle.

Les électeurs doivent en prendre note ainsi que le fait que leur seule alternative 
est le FF Plus, qui offre déjà un foyer politique à toutes les minorités en Afrique 
du Sud.
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Pode fazer-se uma História 
que não seja política?
 
A ideia que aqui se procura sustentar acerca desta questão é a seguinte: 
Pode! – mas é extremamente difícil.

Imagina-se bem que no ensino superior desta disciplina científica, os 
mestres passem grande parte dos anos iniciais de aprendizagem a incutir 
nos seus alunos a separação, decisiva e essencial, entre três planos: 1º, 
o estudo objectivo dos factos e dos fenómenos; 2º, a sua interpretação; 
e 3º, a transposição de algumas análises e conclusões para as inserir 
em composições escritas (para “trabalhos” académicos, suportes de 
“apresentações” orais, crítica de textos, recensões ou elaboração de artigos 
e de teses ou dissertações). Em tudo isto, acentuam que é preciso separar 
o que fazemos neste domínio das ideias e opções que cada indivíduo 
(como pessoa ou cidadão) necessariamente vai formando ao longo da sua 
experiência de vida, eventualmente sobre os mesmos assuntos. Ou seja: que 
o “trabalho científico” e a opinião ou convicção pessoal são coisas distintas 
e que não podem nunca ser confundidas – como também tanto se insiste 
na iniciação universitária às outras áreas das ciências sociais e humanas. 
Têm toda a razão, mas talvez não cuidem suficientemente de alertar os 
discípulos para as formas mais insidiosas que tal erro pode revestir, ou eles 
próprios de o praticarem sem grande consciência disso.

Por outro lado, podemos pensar que o estado actual desta classe de 
disciplinas científicas também não é simplesmente “um momento” de 
um processo contínuo de acumulação do saber erudito, que superou 
degraus anteriores e será ultrapassado daqui a algum tempo. Para além 
da descoberta de novos elementos-de-prova, de novas metodologias de 
análise ou da inovadora crítica que supera anteriores paradigmas, teorias 
ou autores-de-referência, é legítimo supor que a história, a sociologia, a 
antropologia ou a ciência política do último meio-século foram geradas 
numa época e por especialistas que lhes conferiram um particularismo 
próprio e só seu. E aqui surge inevitavelmente a pergunta sobre se algumas 
destas ciências novas não sucumbirão dentro de algum tempo, por perda de 
credibilidade ou absorção por outras mais operativas ou que demonstrem 
maiores capacidades heurísticas.  

Isto diferencia-as um tanto das velhas artes-de-saber da filosofia, da 
matemática ou da medicina – tal como o teatro (e a máscara) no antigo 
mundo mediterrânico (mas também um pouco em toda a terra, com a dança 
e a magia) pode ser visto como um antecedente da moderna psicologia; e 
as religiões como um “bias” entre esta última, a filosofia, a sociedade e a 
natureza envolvente.   
 
A filosofia sempre foi um modo lógico de pensamento e de questionamento 
do Homem sobre o desconhecido. Mas não é ciência. E esta tem vindo a 
restringir o campo de exercício daquela. Também a história não foi ciência 
durante muito tempo, antes um registo interessado dos factos passados, 
porém quase o único que temos para nos situarmos no tempo, sempre que 
queremos recuar um pouco mais. E muito menos o direito é (e foi) ciência, 
consistindo sobretudo numa codificação de regras para a vivência em 
sociedade, ditada por preocupações de equilíbrio e equidade ou meramente 
para garantir as benesses dos detentores do poder dos que as ditavam. 
Contudo, quer o direito, quer a história (esta, em especial nos tempos 
modernos), dotaram-se de metodologias de estruturação interna que lhes 
garantissem elevados graus de certeza no ajuizamento dos factos. Nesse 
sentido, tornaram-se rigorosos modos de pensar a realidade exterior e de a 
condicionar de um modo socialmente útil.   

A física, sobretudo a mecânica (incluindo subdisciplinas como a cinemática) 
– mas já menos a termodinâmica, a electricidade e o magnetismo, a 
electrónica, a física atómica ou a mecânica-de-fluidos –, a física, dizíamos, 
compôs um género de pensamento teórico sobre o qual se identificou e 
construiu toda a ciência moderna: feita de observação dos fenómenos 
empíricos, método de registo dos dados observados, cálculo matemático, 
experimentação laboratorial, por fim formulação de enunciados teóricos 
suceptíveis de melhoramento ou superação e possibilitando aplicações 
práticas ou desenvolvimentos tecnológicos.   

Diferentemente, a química – embora recorrendo igualmente a signos e 
cálculos simbólico-matemáticos para caracterizar os fenómenos ao seu 
alcance – penetra mais directamente na natureza e nos seus íntimos 
processos de transformação de qualidades. Nisto se aparenta à biologia, que 

todavia começou por descrever taxonomicamente a espantosa diversidade 
de espécies e categorias existentes no mundo natural que nos rodeia (e de 
que fazemos parte) para, progredindo mais fundo graças a certas invenções 
instrumentais (o microscópio, agora a biologia computacional, etc.), se 
introduzir no estudo e compreensão dos processos de desenvolvimento, 
transformação e interacção dos seres vivos que lhes subjazem. A geologia 
procedeu também inicialmente de maneira parecida, mas a prazo percebeu 
a proximidade de objectos de estudo que revelava, quer com a química, 
quer com a biologia (e aplicações agora concorrentes com a óptica e a 
astro-física). Mais recentemente, pode também dizer-se que as ciências 
recurvaram-se (como a física quântica), “amoleceram”, e que o necessário 
rigor das medições deixou de ser aritmético mas algorítmico.

Mas a matemática – em si mesma apenas especulativa – cedo começou 
a demonstrar as suas potencialidades de compreensão de variadíssimos 
fenómenos e para aplicação em inúmeros campos, da geometria das 
pirâmides e à trigonometria esférica das navegações, das regularidades 
estatísticas até à actual revolução “informacional”.
 
O Estado liberal da Modernidade, ao menos durante um certo tempo, 
financiou na universidade uma acumulação de conhecimento nas chamadas 
ciências sociais e humanas que tanto serviu para justificar e integrar os 
modelos sócio-económicos existentes, como para os contestar – é verdade 
que nem sempre com a isenção e o desprendimento que seria lícito esperar. 
Mas ainda será assim, no dealbar deste novo milénio?

Um repositório curioso daquilo que pode ser um contra-pensamento 
especulativo encontra-se numa das obras com que a Imprensa Nacional 
celebrou agora os dois séculos e meio da sua existência (Dicionário 
dos Antis: a cultura portuguesa em negativo, dir. José Eduardo Franco, 
Lisboa, IN-CM, 2018, 2 v.), onde também está uma minha modestíssima 
colaboração reflectindo sobre os “antis” contidos no pensamento anarquista 
(“Libertários”, Vol. II, p. 2137-2142). Aqui se podem encontrar interessantes 
discussões e algumas das mais surpreendentes expressões desta 
dialéctica (não Hegeliana mas serial, à la Proudhon) entre afirmação e 
recusa. Por analogia, na estante da bibliografia já envelhecida, lembremos 
textos como: Martin A. Keyman, Alguns dos nossos melhores poetas são 
fascistas (Uma introdução a Ezra Pound, Coimbra, Fenda, 1981); ou Ordem 
Nova «Revista anti-moderna, anti-liberal, anti-democrática, anti-bolchevista 
e anti-burguesa. Contra-revolucionária; reacionária; católica; apostólica e 
romana; monárquica; intolerante e intransigente; insolidária com escritores, 
jornalistas e quaisquer profissionais das letras, das artes e da imprensa» 
- Lisboa, 1926-27, com 12 números publicados e contando entre os seus 
redactores com nomes como Marcelo Caetano, Lopes Vieira, Múrias, 
Cavalheiro, Teotónio Pereira, etc. O modernismo estético rasgou horizontes 
culturais mas, por via de um arrogante esquecimento, menosprezou a 
história e a política.

Voltemos, porém, à história, um conhecimento que, além do seu valor 
próprio, apenas nos ajuda a relativizar o presente e talvez, conjuntamente 
com outras lógicas de pensamento, a cenarizar o futuro.

A contaminação por preferências pessoais do historiador pode começar 
logo pela escolha do tema que este se propõe estudar.  Tal escolha deveria 
resultar da identificação de uma lacuna, de um enigma do passado não ou 
muito mal investigado, que o historiador se proporia então aprofundar melhor 
para poder utilmente esclarecer os seus contemporâneos e os vindouros, 
sobretudo se pudesse ter tido acesso a novas fontes ou intuísse uma 
nova interpretação, a partir da bibliografia já disponível. Ora, acontece que 
muitas vezes essa motivação inicial não é explicitada, seja por desatenção 
do investigador ou por deliberadamente a preferir ocultar. É legítimo que 
uma razão pessoal, de natureza afectiva, ideológica, partidária, etc., possa 
ter sido o “detonador” da sua curiosidade interrogativa, sem que tal tenha 
necessariamente de interferir no desenvolvimento da pesquisa, da análise e 
das suas conclusões. Mas isso deve ser explicado sem subterfúgios a quem 
mais tarde ler os resultados desse trabalho, pois, caso contrário, insinuar-
se-á sempre alguma dúvida quanto às intenções do autor. 

Porém, detectada e evidenciada a razão objectiva que justifica a 
investigação – novas fontes, novos métodos, crítica de teses anteriores, 
novas interpretações, etc. –, levanta-se um outro mar de problemas, onde 
se irá pôr à prova o rigor e a seriedade intelectual do investigador. Será 
sempre sua obrigação indeclinável o confrontar os diversos testemunhos, 
registos, provas materiais e documentos que se refiram a um mesmo 
acontecimento, de maneira contrastante. Esta “triangulação” (que o autor 
não deve silenciar na escrita final do seu texto), permitirá a obtenção de 
uma “verdade probabilística”, sustentável até que novas investigações 
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(suas ou de terceiros) a possam infirmar ou superar. Esta preocupação 
ético-metodológica deve estar presente em todos os passos do processo de 
pesquisa e de escrita (para publicação) dos resultados alcançados.

Porém, uma vez feita toda a recolha documental, bibliográfica, etc., e 
organizada esta informação (geralmente volumosa) de modo sistemático 
e funcionalmente relevante para o assunto em estudo, levanta-se a 
questão da sua restituição sob a forma de um texto escrito (artigo, livro, 
comunicação, etc.) para difusão entre académicos ou para um público 
mais amplo e heterogéneo. Ora, também aqui, a despeito da forma literária 
mais adequada de comunicar com os leitores ou ouvintes, surgem novas 
hesitações, escolhas e armadilhas a evitar, ou riscos a esconjurar, para que 
a objectividade desejava não seja perturbada por elementos inconscientes 
que subjazam no espírito do historiador. E, com muito maior gravidade, para 
que, distraído, este abrande a sua vigilância crítica de cientista em relação 
às preferências ou escolhas pessoais que, sobre o mesmo assunto, ele 
possa ter. É, obviamente, um exercício difícil e exigente que tantas vezes, à 
sua leitura, percebemos não ter sido levado até ao fim pelo autor. De facto, 
em caso de dúvida, é sempre melhor o historiador explicitá-la perante o 
leitor, do que deixar de o fazer ou justificar-se com o argumento de que tal 
poderá ser precisado ou corrigido num debate oral que, as mais das vezes, 
nunca acontecerá.

Note-se que estas “encruzilhadas decisionais” que surgem no momento 
da escrita podem aparecer sob diversas formas: no modo de organizar 
e sistematizar o texto; na sequência a dar aos diferentes parágrafos no 
interior da cada capítulo ou ponto de análise; na intercalação de elementos 
auxiliares da escrita (como podem ser um quadro estatístico, um esquema 
ou uma fotografia) e seu comentário; na apresentação e sínteses intermédias 
ou finais; finalmente, no próprio estilo de redacção das frases – sendo aqui 
sempre preferível aquela que proporcione uma sua leitura inequívoca, 
independentemente da elegância do texto.  

Tudo isto são pormenores que, actuados de uma ou outra maneira, podem 
evidenciar (valorizando) ou subsumir (menorizando) tal ou tal aspecto 
decorrente da análise histórica, alterando-lhe o modo como será percebido 
pelos seus destinatários. Isto, simplesmente porque o resultado do labor 
do analista se materializa num texto – não num cálculo matemático – e, 
como sabemos, tal expressão da linguagem formalizada admite variações, 
sentidos e conotações, plásticos até ao infinito.

Este próprio texto que o leitor tem na sua frente e que eu estive a escrever e 
agora a retocar, que a alguns pode parecer, de algum modo, uma incursão 
rápida e a traço grosso no domínio da hermenêutica do texto histórico, não 
é, de facto, se não um escrito intensamente político, pelo modo como seu 
autor reage à circunstância e à conjuntura (mundial) que está observando, 
como a agencia com a sua experiência de vida dos últimos setenta anos 
e as preocupações que agora lhe toldam o espírito, como ele conjuga as 
pulsões de certos ideais normativos emocionalmente acarinhados com as 
projecções extraídas de análises (sociológicas, políticas e económicas) a 
que algum conhecimento científico lhe permitiu ter acesso. 

De resto, o mesmo se passa na literatura romanesca, de ficção, até na 
literatura infantil. Só a poesia escapa a estes condicionalismos. Mesmo sem 
qualquer intencionalidade, cada escritor transporta para a sua obra uma 
parte das suas angústias, experiências ou preocupações, ao descrever as 
situações da sua ‘estória’, ao caracterizar uma personagem ou construir 
um enredo. Para além do seu génio artístico incomparável, outra coisa 
não fizeram enormes escritores como Eça de Queirós e Fernando Pessoa, 
ou mesmo o agora tão apreciado José Saramago. Porém, a maior virtude 
estará na autonomia que, a partir de certa altura, a escrita possa adquirir 
relativamente ao “pensamento” do seu autor. E é assim que há peças 
escritas que têm o seu estatuto e merecimento próprios, independentemente 
do lugar que o seu autor, por modéstia ou vaidade, lhe queira atribuir, ou do 
sucesso publicitário de um momento.

Tudo isto é separável, para efeitos de análise. Mas, na verdade, encontra-se 
ligado por fios lógicos e de mútuo-condicionamento ou influência que, uma 
vez por outra, convém explicitar.

No nosso tempo, certos historiadores realizaram investigações aprofundadas 
e sérias com a devida consagração no espaço académico para, em seguida, 
ousarem e serem capazes de escrever de maneira aligeirada para o grande 
público, por vezes mesmo com bom recorte literário, mas sem falsearem os 
núcleos e as questões essenciais tratados pela ciência historiográfica. 

Estas observações podem aplicar-se – como bom e como mau exemplo 

mas sem demasiado esforço – a um género de literatura proto-científica que 
poderemos designar por auto-sociobiografia. Peguemos no exemplo que nos 
é oferecido pelo livro de Didier Eribon, Retour à Reims (Paris, Flammarion-
Champs, 2010). Trata-se de uma história pessoal dramaticamente vivida 
pelo autor, que viu esmagada a sua sensibilidade pelo meio familiar e 
social em que nasceu e viveu a sua infância – pobre, rude, ignorante e 
por vezes brutal –, como um passado que foi odiado e em seguida negado 
pela ascensão escolar conseguida (também em termos de hierarquia 
social) e pela assunção das suas tendências homossexuais, à época já 
publicamente admitidas embora fosse ainda uma condição sujeita a subtis 
discriminações e relegações. Com efeito, o narrador, em idade já mais 
avançada, empreende um “retorno às fontes” das suas infelicidades com o 
auxílio de diálogos então enfim conseguidos com sua mãe (ainda lúcida, e 
sempre igual a si mesma), e a revisitação de objectos, lugares e episódios 
de penosa lembrança, a permitirem novas iluminações da trama complexa 
das relações interpessoais, sobretudo dos gestos e dos não-ditos, que são 
tantas vezes escapatórias para ódios e humilhações mal geridos. O livro é 
servido por um francês impecável e rigoroso, amiúde reenviando para os 
quadros teóricos interpretativos das ciências humanas da sua (nossa) época, 
evocando constantemente velhas recordações e estados psicológicos (dele 
e dos seus próximos) que agora o autor tenta reenquadrar criticamente 
(amiúde ancorado em Bourdieu) mas deixando, de quando em vez, escapar 
reflexos de linguagem e esquemas de pensamento pré-fabricados– que de 
algum modo descrevem a história triste da sua evolução. 

De modo bem diferente, os ingleses Martin Gilbert e John Keegan são 
dois exemplos salientes da referida capacidade para “escrever história 
entendível para curiosos”, uma modalidade que foi inaugurada entre nós por 
Vasco Pulido Valente (aliás, Vasco Valente Correia Guedes), também quase 
certamente a melhor pluma do croniqueirismo português do último século, 
assente num conhecimento aprofundado da história mas não moderando 
aqui o seu cepticismo visceral e uma arrogância e postura de superioridade 
intelectual para muitos dificilmente suportáveis.  
 
Outra vertente do problema político da “história geral” – pois admitimos que 
em certos domínios auto-sustentados, como a história da ciência e das 
técnicas ou a história do pensamento filosófico ou a das religiões, possa não 
ser assim – é o do desajustamento dos ajuizamentos dos acontecimentos 
sem respeito pelas diferenças de valores e mentalidades de cada época ou 
meio social. Por exemplo, a questão da escravatura (dos africanos levados 
para as Américas como mão-de-obra) é hoje brandida como pretexto no 
âmbito de combates políticos travados na sociedade actual, tenham eles os 
objectivos que tiverem. Com a pedofilia na Igreja de Roma, o problema é 
ligeiramente diverso, dado que se trata de uma situação ainda bem presente 
na actualidade e não resolvida pelos seus responsáveis. Mas também não 
pode com ligeireza atirar-se à cara de um homem como o Papa Francisco os 
sempre evocados pecados da sua Igreja, nomeadamente as violências dos 
tribunais da «Santa Inquisição» (aliás parecidos com os civis do seu tempo). 
Ora, o pedido de desculpas e o arrependimento só valem, verdadeiramente, 
se são voluntários e sinceros; se obrigados, constituem uma humilhação, 
que tenta vingar uma outra humilhação. E assim vamos prolongando os 
motivos de conflitualidade, em vez de os superarmos para um patamar de 
compreensão e de tolerância superiores. Disto não se apercebe a maior 
parte dos que, por limitação de conhecimento ou ignorância, veiculam 
tais discursos. Mas a indulgência não deve chegar aos que o sabem (ou 
deviam saber, como as instituições escolares e de comunicação social) e 
perseveram na sua campanha para além do que justificaria uma saudável 
discussão de argumentos racionais e assente em evidências empíricas bem 
sustentadas.     
 
O que pode, e deve, também esperar-se de uma boa investigação 
histórica é que ela possa sustentar uma plataforma de princípios políticos 
– que garantam o melhor governo possível das comunidades humanas, 
no seu tempo –, como foram, por exemplo, a Constituição Americana ou a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou ainda a formulação 
com que, por essa mesma época, o filósofo Immanuel Kant ditou os termos 
da sua Paz Perpétua para as relações entre as nações. 

Dela respigamos os principais “artigos definitivos para a paz perpétua”, a 
saber:

-«A Constituição civil em cada Estado deve ser republicana.»

-«O direito das gentes deve fundar-se numa federação de Estados livres.»

-«O direito cosmopolita deve limitar-se às condições da hospitalidade 
universal.»
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Mas já nos “preliminares” ele escrevia, entre outros termos, que:

-«Nenhum Estado em guerra com outro deve permitir tais hostilidades 
que tornem impossível a confiança mútua na paz futura, como, por 
exemplo, o emprego no outro Estado de assassinos (percussores), 
envenenadores (venefici), a ruptura da capitulação, a instigação à 
traição (perduellio), etc.»

-«Não deve considerar-se válido nenhum tratado de paz que se tenha 
feito com a reserva secreta de elementos para uma guerra futura.»

-«Os exércitos permanentes (miles perpetuus) devem, com o tempo, de 
todo desaparecer.»

Mais adiante, num longo desenvolvimento sobre a “garantia” da paz 
perpétua, Kant discorre:

-«A ideia do direito das gentes pressupõe a separação de muitos Estados 
vizinhos, entre si independentes; e, embora semelhante situação seja 
em si mesma já uma situação de guerra (se uma associação federativa  
dos mesmos não evitar a ruptura [seria talvez mais correcto escrever 
‘o rompimento’] das hostilidades), é todavia melhor, segundo a ideia da 
razão, do que a sua fusão por obra de uma potência que controlasse 
os outros e se transformasse numa monarquia  universal; […] No 
entanto, o anseio de todo o Estado (ou da sua autoridade suprema) 
é estabelecer-se numa situação de paz duradoira de modo a dominar, 
se possível, o mundo inteiro. Mas a natureza quer outra coisa. – 
Serve-se de dois meios para evitar a mescla de povos e os separar: a 
diferença das línguas e das religiões; esta diferença traz, sem dúvida, 
a inclinação para o ódio mútuo e o pretexto para a guerra, mas com o 
incremento da cultura e a gradual aproximação dos homens de uma 
maior consonância nos princípios leva à conivência na paz, a qual se 
gera e garante não através do enfraquecimento de todas as forças, 
como acontece no despotismo (cemitério da liberdade), mas mediante 
o seu equilíbrio, na mais viva emulação.» 

E num “apêndice” quase final sobre “a discrepância entre a moral e a 
política” Kant deixa ainda estas prevenções:

-«Em vez da prática, de que estes políticos se ufanam, lidam com 
práticas, porque só pensam em adular o poder agora dominante (para 
não perderam a sua vantagem particular), abandonando o povo e, se 
possível, o mundo inteiro […]. 

O pretenso prático […], as máximas de que se serve (embora, sem 
dúvida, não as formule em voz alta) desembocam, mais ou menos, nas 
seguintes máximas sofistas:

1.      Fac et excusa (Actua e justifica-te) […]
2.      Si fecisti nega (Se fizeste algo, nega) […]
3.      Divide et impera (Cria divisões e vencerás) […]

Com estas máximas políticas ninguém decerto se engana, pois já são 
todas universalmente conhecidas […]».

Este texto foi escrito (1795) em pleno desenrolar da Revolução 
Francesa, com o Estado moderno balbuciando entre o absolutismo 
dos reis-sóis e o constitucionalismo pensado em Setecentos, sob 
umas relações internacionais (da guerra, do tratado e do comércio) 
reformuladas e revigoradas depois de Westfália, tendo também em 
pano de fundo as doutrinas religiosas dominantes no espaço europeu, 
o “pessimismo” Hobbesiano e as emergentes ideias Iluministas, bem 
como a “linearidade racional” da escola clássica do pensamento 
económico escocês.

Conjuguemos então, de novo e expressamente, história com política. 
Traduzam-se os termos de Kant aqui utilizados por expressões mais 
compreensíveis e contemporâneas; situem-se no plano histórico (da 
Europa e do mundo) as realidades sociais neles retratadas – e sejamos 
capazes de tirar hoje as lições que nos possam interessar! Não será 
que muitos dos princípios que o filósofo formulou há mais de dois 
séculos continuam a ter aplicação no mundo actual? Que algoritmo ou 
lei agora produzidos se podem vangloriar do mesmo? 

Se algum historiador ou outro cientista social quiser desbancar o que 
aqui ficou escrito, tem o caminho livre, claro! E fica antecipadamente 
agradecido.
 

JF / Junho.2019    

Tourisme - Greens français avec vue

Le golf d’Etretat.
PAR CHRISTOPHE GAILLARD| Le Point

Etretat, Granville, Dinard, Le Touquet… Quatre superbes golfs dont le vert des 
parcours tutoie le bleu de la mer.

A Etretat, parcours panoramique

 Arpenter le fairway du trou n° 4 du golf jusqu’au green, c’est un peu comme 
marcher dans un tableau de Monet, de Corot ou de Boudin, avec une vue à 
couper le souffle sur l’Aiguille creuse, puis, du trou n° 8, sur l’escarpement (photo 
ci-dessus) et la ville d’Etretat. Construit sur le plateau au sommet de la falaise, 
le parcours a été ouvert en 1908 d’après un dessin du Français Arnaud Massy. A 
partir du trou n° 10, le retour vers le club-house longe la Côte d’Albâtre pour des 
vues vertigineuses, et quand le vent se met à souffler les difficultés s’enchaînent. 
(…)
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Está calor e há obras de arte que se 
evaporaram... 
Está calor e há obras de arte que se evaporaram. O Estado português, no 
longínquo ano de 1976, quando o escritor David Mourão-Ferreira era secretário 
de Estado da Cultura, deu início à aquisição de obras de arte de forma a constituir 
uma Coleção – que não existia por cá. À chamada Coleção SEC juntou-se a 
Coleção Nacional de Fotografia, curada por Jorge Calado (colaborador do 
Expresso), em 1987, ao tempo em que Teresa Patrício Gouveia era secretária de 
Estado. Sucede que 170 das obras adquiridas com dinheiros do erário público 
desapareceram. Não são coisas de somenos: tratam-se de obras assinadas 
por Maria Helena Vieira da Silva, Júlio Pomar (pelo menos um dos desenhos 
preparatórios para os frescos do Cinema Batalha, no Porto, mais tarde cobertos 
pelo lápis azul), de fotografias de Gérard Castello-Lopes, Helena Almeida ou 
Dorothea Lange (a icónica “Migrant Mother”, do projecto FSA, que teve uma das 
impressões leiloadas há três anos por mais de 380 mil dólares), de desenhos 
gravuras e outras peças de Sonia Delaunay, António Dacosta, Fernando Lanhas, 
Pedro Proença e muitos outros artistas portugueses relevantes para a história da 
arte portuguesa do século XX, sobretudo a partir dos anos 1960. O Expresso sabe 
que muitas das obras que se encontram em parte incerta estiveram a decorar 
gabinetes ministeriais, da administração pública, embaixadas ou consulados. 
Uma história triste.

Uma velha senhora foi para um safari em África e levou o seu velho rafeiro com ela.

Um dia, caçando borboletas, o velho cão, de repente, deu-se conta que estava 
perdido.

Vagueando a esmo, procurando o caminho de volta, o velho cão percebeu que 
um jovem leopardo o vira e caminhava em sua direcção, com a firme intenção 
de conseguir um bom e farto almoço.

O velho cão pensou depressa (pois os velhos pensam depressa):
- Oh, oh! Estou mesmo enrascado!

Olhou à volta e viu ossos espalhados no chão muito próximo de si. Em vez de 
se apavorar mais ainda, o velho cão, ajeitou-se junto do osso mais próximo e 
começou a roê-lo, virando as costas ao predador, fingindo que não o tinha visto 
...
Quando o leopardo estava a ponto de dar o salto a fim de o abocanhar, o velho 
cão exclamou bem alto:

- Este leopardo estava delicioso! Será que há outros por aí?

Ouvindo isso, o jovem leopardo, com um terrível arrepio na espinha, suspendeu o 
seu ataque já quase começado, esgueirou-se na direcção das árvores e pensou:
- Caramba! Essa foi por pouco! O velho rafeiro quase me apanhava!...

Um macaco, numa árvore ali perto, viu a cena toda e logo imaginou como fazer 
bom uso do que vira. Em troca de protecção para si, informaria o predador que 
o cão não havia comido leopardo algum...

E assim foi, rápido, em direcção ao leopardo. Mas o velho cão viu-o a correr na 
direcção do predador em grande velocidade e pensou:

- Aí há marosca...

O macaco logo alcançou o felino, cochichou-lhe o acontecido e fez um acordo 
com o leopardo.

O jovem leopardo ficou furioso por ter sido enganado e disse:

- Ó macaco, sobe para as minhas costas para veres o que vai acontecer àquele 
cão abusador...

Agora, o velho cão via um leopardo furioso, vindo em sua direcção, com um 
macaco nas costas e pensou rápido novamente:

- E agora, o que é que eu faço?

Mas em vez de correr (pois sabia que as suas pernas cansadas não o levariam 
longe...) sentou-se, mais uma vez de costas para os agressores, fazendo de 
conta que não os via... Quando estavam suficientemente perto para ouvi-lo, o 
velho cão disse:

- Mas onde é que anda o sacana daquele macaco? Estou a morrer de fome!... 
Disse que me traria outro leopardo e até agora nada!...

Moral da história:

Não te metas com Cão Velho... Idade e habilidade sobrepõem-se à juventude e 
à intriga. A sabedoria só vem com a idade e a experiência.

A velha senhora foi a um safari

O AMBIENTALISTA SIMPLÓRIO
Há um certo tipo de ambientalista que quer sol na eira e chuva no nabal. Que 
não aceita menos do que um mundo perfeito. Um mundo com azeite barato, mas 
sem olivais intensivos; com carros eléctricos, mas sem prospeção de lítio; com 
energias renováveis, mas sem barragens nem eólicas; com floresta, desde que 
seja a do Capuchinho Vermelho. Um mundo que não existe.

O ambientalista simplório quer acabar com os combustíveis fósseis. Quer 
energia limpa, sem emissões de gases com efeito de estufa. Mas não quer 
barragens, porque as barragens destroem ecossistemas. Não quer eólicas, 
porque as “ventoinhas” estragam paisagens e perturbam os animais. Não quer 
energia nuclear, porque produz lixo radioativo.

O ambientalista simplório quer florestas, porque precisamos de árvores para 
absorver dióxido de carbono da atmosfera. Mas quer escolher as árvores. Não 
quer eucaliptos, não quer floresta de produção. Quer a floresta do Capuchinho 
Vermelho, porque sempre viveu na cidade e julga que as florestas são assim. 
Quer dizer a cada proprietário o que pode plantar e ainda obrigá-lo a tratar do 
terreno, num serviço gratuito, abnegado, para benefício da “sociedade”.

O ambientalista simplório grita “oiçam os cientistas”, quando os cientistas lhe 
dizem o que ele quer ouvir. “Oiçam os cientistas: estamos a destruir o planeta 
com as alterações climáticas.” Mas, quando os mesmos cientistas dizem que 
“os transgénicos não fazem mal nenhum e podem ser uma mais-valia para o 
ambiente e para a humanidade”, o ambientalista simplório berra: “Os cientistas 
estão a soldo das multinacionais.”

O ambientalista simplório quer agricultura biológica, porque não gosta de 
“químicos”. Mas esquece-se de que tudo são químicos, do oxigénio que respira 
ao sulfato de cobre usado, tal como centenas de outros produtos “naturais”, na 
agricultura biológica. Esquece-se de que a agricultura biológica precisa de mais 
espaço, valioso espaço, para produzir a mesma quantidade que a agricultura 
convencional, e que esse espaço terá de ser ganho à custa da desflorestação.

O ambientalista simplório quer que toda a gente se torne vegetariana, ou vegan, 
e acabar com a produção animal. Mas ignora que sem produção animal todo o 
fertilizante usado para cultivar os seus vegetais terá de ser artificial, e “aí, Deus 
nos livre dos químicos”.

O ambientalista simplório quer acabar com os jardins zoológicos, porque, não, 
os animais não podem estar em cativeiro, fechados a vida toda num espaço 
limitado. Mas abre uma exceção para gatos e cães (e coelhos, vá), menos 
animais do que os outros. Esses podem viver quase desde que nascem até ao 
dia em que morrem trancados num apartamento de 50 metros quadrados, que 
é para o bem deles.

O ambientalista simplório é contra o desperdício alimentar. Mas não quer 
conservantes na comida nem delícias do mar nem nada que seja feito com 
restos de comida. O ambientalista simplório só cozinha com azeite, essa oitava 
maravilha para a saúde. Mas vocifera contra os olivais intensivos no Alentejo. 
Produzir azeite em grande quantidade é a única forma de lhe baixar o preço e 
torná-lo acessível a todos? Os pobres que comam bolos.

O ambientalista simplório chora a morte de cada rinoceronte e tigre. Mas 
defende com unhas e dentes a medicina tradicional chinesa que está por trás 
da perseguição a rinocerontes e tigres, para fazer pós milagrosos com os seus 
cornos e ossos - porque as medicinas alternativas são naturais e, lá está, o que é 
natural é bom (desde que não seja sal, cogumelos venenosos, arsénio, amianto, 
mercúrio, antraz, urtigas, malária, raios ultravioletas, etc. etc. etc.).

O ambientalista simplório faz campanhas para que se coma “fruta feia”, julgando 
que os agricultores mandam para o lixo tomates e maçãs que não interessam 
aos supermercados. Mas ignora que esses tomates e essas maçãs disformes 
se transformam em ketchup, sumos e outros produtos, que obviamente não são 
feitos com vegetais e fruta topo de gama.

O ambientalista simplório quer comer peixe. Mas não pode ser capturado no 
mar, porque a pesca não é sustentável, e não pode ser de aquacultura, porque 
tem antibióticos, e garantidamente não pode ser geneticamente modificado, 
porque viu um desconhecido no YouTube que dizia não sabe o quê, já não se 
lembra bem.

O ambientalista simplório quer que haja mais carros elétricos nas estradas. Mas 
é contra a prospeção de lítio, essa insustentável fonte de poluição do ar, dos 
solos, das águas, e escreve-o nas redes sociais, teclando furiosamente no seu 
telemóvel com bateria de lítio. 
 

Luís Ribeiro/Visão
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Senhor Presidente da República Portuguesa,
Senhor Presidente da República de Cabo Verde,
Autoridades civis e militares,
Minhas senhoras e meus senhores.

I

Eu vivi e cresci a 100 metros do local onde me encontro, ali mesmo, no cimo da 
Avenida Frei Amador Arrais. Foi nessa casa que habitei até fazer aquilo que a 
maior parte dos portalegrenses faz após acabar o secundário: deixar a cidade 
para ir estudar fora, na universidade. Boa parte dos portalegrenses, infelizmente, 
já não volta a viver aqui. Eu não voltei. Mas aquela será sempre a minha casa. E 
esta foi, é e será sempre a minha cidade.

Tenho a honra de ser o primeiro filho da democracia a presidir às comemorações 
do 10 de Junho. Não sei o que é viver sem liberdade. Devo ao Portugal 
democrático e ao Estado português boa parte daquilo que sou. Sou filho de dois 
funcionários públicos. Fiz o ensino básico e secundário numa escola pública. 
Licenciei-me numa universidade pública.

Portugal não falhou comigo. Permitiu que um simples estudante de uma cidade 
do interior, sem qualquer ligação à capital e às suas elites, fosse subindo aos 
poucos na vida e chegasse até aqui.

O meu crescimento acompanhou o crescimento da democracia portuguesa.
Vi o quanto o país mudou.

Até ao final da década de 90, Lisboa estava a mais de quatro horas de autocarro 
de Portalegre, e a essa distância física correspondia uma ainda maior distância 
cultural. Os livros eram poucos e vendiam-se nas papelarias; o cinema só 
funcionava ao fim-de-semana; as bandas que nós queríamos ouvir não passavam 
por cá.

Mas o país progredia, e eu via-o progredir. Os meus pais estudaram mais anos 
e tiveram mais oportunidades do que os meus avós. Eu estudei mais anos e tive 
mais oportunidades do que os meus pais.

Como acontecia em tantas casas, a minha família investia parte do salário a 
comprar livros e enciclopédias que chegavam pelo correio, a prestações. Esses 
livros representavam o conhecimento e a educação que as famílias ambicionavam 
para os seus filhos.

Os pais lutavam por isso - lutavam menos por eles, do que pelas suas crianças, 
para que elas tivessem uma vida melhor, estudassem, fossem “alguém”. Os 
seus filhos chegariam às universidades. Estudariam dezasseis, dezassete, vinte 
anos, se fosse preciso. Viajariam mais. As suas férias não estariam limitadas aos 
15 dias em Albufeira. Seriam grandes. Seriam felizes. Seriam europeus. 

A geração dos meus pais sacrificou-se para que os filhos tivessem o que eles 
nunca tiveram. Mas é possível que eles tenham tido aquilo que mais nos tem 
faltado nos últimos vinte anos: um objectivo claro para as suas vidas e um 
caminho para trilhar na sociedade portuguesa.

Os portugueses lutaram pela liberdade em 1974. Lutaram pela democracia em 

1975. Lutaram pela integração na Comunidade Europeia nos anos 80. Lutaram 
pela entrada na moeda única durante a década de 90.

Não é fácil saber porque é que estamos a lutar hoje em dia.

II

É nessa dificuldade que repousam tantas das nossas angústias.

As pessoas de hoje não são diferentes das de ontem: enquanto indivíduos, 
continuamos a amar, a sofrer, a chorar, a rir, hoje como sempre. Boa parte 
de nós, talvez julgue mesmo que a política é somente um cenário longínquo, 
distante da vida que nos importa, que é aquela que está mais próxima de nós. 
Daí o chamado “desinteresse pela política”.

Mas creio que este sentimento é já uma consequência dos nossos próprios 
fracassos. A integração na Europa do euro não correu como queríamos. 
Construímos auto-estradas onde não passam carros. Traçámos planos 
grandiosos que nunca se cumpriram. Afundámo-nos em dívida. Ficámos a um 
passo da bancarrota. Três vezes - três vezes já - tivemos de pedir auxílio externo 
em 45 anos de democracia. É demasiado.

Perguntamo-nos como foi isto possível. Criámos comissões de inquérito para 
encontrar responsáveis. Descobrimos um país amnésico, cheio de gente que 
não sabe de nada, que não viu nada, que não ouviu nada. Percebemos que 
a corrupção é um problema real, grave, disseminado, que a Justiça é lenta a 
responder-lhe e que a classe política não se tem empenhado o suficiente a 
enfrentá-la.

A corrupção não é apenas um assalto ao dinheiro que é de todos nós - é colocar 
cada jovem de Portalegre, de Viseu, de Bragança, mais longe do seu sonho.

O sonho de amanhã ser-se mais do que se é hoje vai-se desvanecendo, porque 
cada família, cada pai, cada adolescente, convence-se de que o jogo está 
viciado. Que não é pelo talento e pelo trabalho que se ascende na vida. Que o 
mérito não chega. Que é preciso conhecer as pessoas certas. Que é preciso ter 
os amigos certos. Que é preciso nascer na família certa.

Os miúdos que não nasceram nesse tipo de “família certa” têm direito aos 
mesmos sonhos que os filhos das elites portuguesas - todos nós concordamos 
com isto. Mas será que estamos a fazer alguma coisa para que aquilo com 
que concordamos se torne realidade? Será que podemos garantir que o talento 
conta mais do que a família em que cada um nasceu? Será que a igualdade de 
oportunidades existe?

Quando eu digo à Carolina, ao Tomás, ao Gui ou à Rita - os meus quatro filhos 
- “leiam mais, trabalhem mais, que o vosso esforço será recompensado” - será 
que lhes estou a dizer a verdade?

Os meus pais disseram-me isso a mim. E eu estou aqui. Mas será que a mesa está 
equilibrada e o elevador social funciona hoje da mesma forma? Ou a vida estará 
bem mais difícil para um jovem na casa dos vinte anos, que numa economia de 
baixo crescimento tem de competir com uma geração mais velha já licenciada, 
integrada num mercado de trabalho rígido, que confere muita protecção a quem 
tem um lugar no quadro e muito pouca protecção a quem não o tem?

No nosso país instalou-se esta convicção perigosa: um jovem talentoso que 
queira singrar na carreira exclusivamente através do seu mérito, a melhor 
solução que tem ao seu alcance é emigrar. Isto é uma tragédia portuguesa. 

Não podemos condenar os nossos filhos ao discurso fatalista de um Portugal 
que é assim, porque nunca foi de outra maneira.

O desespero não nasce do erro, mas do sentimento de que não vale a pena 
esforçarmo-nos para que as coisas sejam de outra forma - porque nunca serão.
A falta de esperança e a desigualdade de oportunidades podem dar origem 
a uma geração de adultos desencantados, incapazes de acreditar num país 
meritocrático.

Esta perda de esperança aparece depois travestida de lucidez, e rapidamente se 
transforma numa forma de cinismo. Achamos que temos de ser pessimistas para 
sermos lúcidos. Que temos de ser desesperançados para sermos realistas. Que 
temos de ser eternamente desconfiados para não sermos comidos por parvos.

Guardamos os bons sentimentos para as nossas relações pessoais, onde somos 
certamente seres encantadores, mas quando se trata de reflectir sobre o nosso 
papel enquanto cidadãos, partes de uma nação e de um tecido social e político 
comum, colocamos uma mola no nariz e dizemos que pouco temos a ver com 
isso, porque os políticos não se recomendam.

Discurso de João Miguel Tavares,  
jornalista,  em Portalegre, durante o 
lançamento oficial do dia 10 de Junho, 
Dia de Portugal,  de  Camões   e  das  
Comunidades Portuguesas.
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Há o “eles” - os políticos, as instituições, as várias autoridades, muitas das quais 
(receio bem) se encontram hoje aqui presentes. E há o “nós” - eu, a minha 
família, os meus colegas, os meus amigos.

Entre o “nós” e o “eles” há uma distância atlântica, com raríssimas pontes pelo 
meio.

“Eles” não têm nada a ver connosco. “Nós” não temos nada a ver com eles.

III

O senhor Presidente da República costuma dizer com frequência que os 
portugueses, quando querem, são os melhores do mundo. O senhor Presidente 
da República que me perdoe o atrevimento: não há qualquer razão para os 
portugueses serem melhores do que os finlandeses, os nepaleses ou os 
quenianos.

Mas tenho uma boa notícia para dar: também não precisamos de ser melhores.
Para quem ainda acredita numa ideia de comunidade, os portugueses são 
aqueles que estão ao nosso lado. E isso conta. E conta muito.

Partilhamos uma língua, um país com uma estabilidade de séculos, sem divisões, 
e é uma pena que por vezes pareçamos cansados de nós próprios. Tivemos 
História a mais; agora temos História a menos. Passámos da exaltação heróica 
e primária do nosso passado, no tempo do Estado Novo, para acabarmos com 
receio de usar a palavra “Descobrimentos”. Simplificamos a História de forma 
infantil.
No século XVI, Luís de Camões já cantava os seus amores por uma escrava de 
pele negra - tão bela e tão negra que até a neve desejava mudar de cor. Para 
desarrumar os estereótipos, talvez precisemos de um pouco menos de Lusíadas 
e de um pouco mais de lírica camoniana.

Menos exaltação patriótica e mais paixão por cada ser humano - eis uma fórmula 
que me parece adequada aos tempos que vivemos. Sendo já poucos os que 
acreditam nas grandes narrativas, continuamos a acreditar nas pessoas que 
temos ao nosso lado. E esse é o caminho para a identificação possível dos 
portugueses com Portugal.

Sozinhos somos ninguém. A velha pergunta bíblica “acaso sou eu o guarda 
do meu irmão?” tem uma única resposta numa sociedade decente: “Sim, és.” 
Num país algo desencantado, o grande desafio está em tentar desenvolver um 
sentimento de pertença que vá além dos prodígios do futebol. 

IV

Quando o senhor Presidente da República me convidou para presidir a estas 
cerimónias houve muita gente que ficou espantada, incluindo eu próprio. Mas 
com o tempo fui-me afeiçoando à ideia de que talvez não seja absolutamente 
necessário ter méritos extraordinários para estar aqui, e que Portugal precisa 
cada vez mais de um 10 de Junho feito de pessoas comuns e para pessoas 
comuns.

Um 10 de Junho que aproxime as linhas entre o “nós” e o “eles”. Uma festa do 
português anónimo, da arraia-miúda, daquelas pessoas que todos os dias fazem 
mais por este país do que elas próprias imaginam.

O 10 de Junho do meu avô, que tinha uma casa de pasto no fundo da rua de 
Elvas e oferecia um prato de sopa a quem não tinha dinheiro para pagar uma 
refeição.

O 10 de Junho dos meus sogros, que tiveram de fugir de Moçambique em 1975 
e reconstruir toda a vida em Portugal com seis filhos para criar, alguns dos quais 
ficaram dispersos pela família até eles voltarem a ter condições para os acolher.
O 10 de Junho das três mulheres que criaram a minha mulher, uma delas 
originária de Timor, que viajaram desde o outro lado do mundo para acolher um 
bebé nascido em Moçambique e fazê-lo crescer numa pequena aldeia da Beira 
Interior.

São histórias de vida impressionantes. 

Portugal não é composto apenas por instituições longínquas, Parlamentos em 
Lisboa, políticos distantes de quem dizemos mal no café.

Portugal somos nós. Sou eu. São as pessoas que estão sentadas em lugares 
privilegiados nestas bancadas. São os militares que desfilam à nossa frente. São 
os portalegrenses debaixo do sol de Junho. São as pessoas lá em casa, a ouvir 
estas palavras.

Todos temos nas nossas famílias histórias destas, de gente banal envolvida em 
feitos extraordinários.

Temos o hábito de levantar a cabeça à procura de grandes exemplos, e nem 
sempre os encontramos - mas muitas vezes os melhores exemplos estão ao 
nosso lado, e alguns deles começam em nós mesmos.

Sobre cada um de nós recai a responsabilidade de construir um país do qual nos 
possamos orgulhar.

Aos políticos que dirigem Portugal, e representam os seus cidadãos, compete-
lhes contribuir para esse esforço, propondo-nos um caminho inteligível e justo. 
Os portugueses podem não ser os melhores do mundo, mas são com certeza 
capazes de coisas extraordinárias desde que sintam que estão a fazê-las por 
um bem maior.

A política não falha apenas quando conduz o país à bancarrota. A política 
falha quando deixa o país sem rumo e permite que se quebre a aliança entre o 
indivíduo e o cidadão.

Aquilo que melhor distingue as pessoas não é serem de esquerda ou de direita, 
mas a firmeza do seu carácter e a força dos seus princípios. Aquilo que se pede 
aos políticos, sejam eles de esquerda ou de direita, é que nos dêem alguma 
coisa em que acreditar. Que alimentem um sentimento comum de pertença. Que 
ofereçam um objectivo claro à comunidade que lideram.

Nós precisamos de sentir que contamos para alguma coisa. (Além de pagar 
impostos.)

Cada português precisa de sentir que conta, precisa de sentir que os seus gestos 
não contribuem apenas para a sua felicidade individual, ou para a felicidade da 
sua família, mas que têm um efeito real na sociedade, e podem, à sua medida, 
servir o país.

É preciso dizer ao velho que perdeu tudo nos incêndios de Pedrógão - tu contas.
É preciso dizer ao miúdo que habita na pobreza do Bairro da Jamaica - tu contas.
É preciso dizer ao cabo-verdiano que trocou a sua terra por Portugal, em busca 
de um futuro melhor para os seus filhos - tu contas, e os teus filhos não estão 
condenados a passarem o resto das suas vidas a limpar as casas da classe alta 
de Lisboa ou do Porto.

É preciso dizer à mãe ou ao pai que se sacrifica diariamente para que o seu filho 
possa estudar numa boa escola - tu contas, o teu esforço não será desperdiçado, 
e enquanto cidadão português tens os mesmos direitos e a mesma dignidade 
que um primeiro-ministro ou um Presidente.

E se alguma pessoa emproada vos perguntar pelo vosso currículo, digam-lhe 
que currículo tem tanto o académico que decide dedicar a sua vida ao estudo 
como o pai que decide dedicar a sua vida aos filhos.

Currículo tem tanto o cientista que dedica o seu tempo à investigação como o 
reformado ou o jovem que dedicam o seu tempo a ajudar os outros.

São diferentes tipos de currículo, mas são currículo.

E se ainda assim vos perguntarem “quem é que tu achas que és?”, respondam 
apenas: “Sou um cidadão que todos os dias faz a sua parte para que possamos 
viver num Portugal melhor e mais justo.”

Isso chega - aliás, não só chega, como é aquilo que mais falta nos faz.

Muito obrigado.
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Jogadas...
Há muitos anos que que sei desta jogada, porque ouvia dos meus familiares 
o que se estava a passar em Luanda. Os militares que estavam em Angola, 
em missão de soberania, sabiam que se passava algo, mas nada “transpirava” 
para fora. Sei que a “tropa” nunca tinha crédito no comércio local, a partir de 
Janeiro/62, porque desde o 3º ou 4º trimestre de 1960, que as facturas não eram 
liquidadas, porque não havia cabimento orçamental. Lembro-me de que um dia 
do mês de Julho/Agosto de 1962, ter entrado porta adentro da firma Teixeira, 
Lopes & Cia Lda (da minha família) um senhor alto, tenente-coronel, boina preta, 
de monóculo, que queria comprar chapas de zinco para o seu batalhão. Fiado 
não havia, e o senhor que se identificou como António de Spínola, negociou 
os escudos metropolitanos por moeda que circulava em Angola. Eu que estava 
de férias liceais, perguntei para que eram aquelas chapas todas. Respondeu-
me que era para “tapar” a sua tropa. As casas das fazendas para onde o seu 
batalhão fora colocado não tinham cobertura porque os turras as tinham levado. 
A Associação de Comerciantes de Angola, onde o pai do autor do livro era um 
dos dirigentes, reclamava superiormente, em Luanda e Lisboa, porque já havia 
comerciantes em rotura financeira. Mas esse foi um problema menor para o 
senhor ministro.

O problema entre o sr general e o ministro foi outro. Em meados de Abril/Maio 
de 1962 houve uma operação militar na região do Úcua/Pedra verde/Fazenda 
Liberato (cerca de 130 Km de Luanda), onde actuaram o batalhão 186 (Aço) e o 
325 e mais umas companhias independentes. Nos confrontos houve mortos de 
parte a parte, mas houve a captura de 2 elementos inimigos que eram portadores 
de 2 bilhetes do cinema “Miramar” em Luanda, do espectáculo da noite de 2 
dias atrás. Chegada a comunicação a Luanda, as “cabeças pensadoras” do 
EM/QG/RMA entraram em pânico. O CCFAA, de imediato deu a solução para 
o problema. De imediato montar postos de controle por militares, (missão que 
competia à PSP e que não as fazia e a Administração Civil passou a emitir 
guias de transporte de mercadorias e passageiros, devidamente identificados) 
e patrulhamentos constantes à cintura da cidade de Luanda. Ora aqui é que foi 
o busilis! Segundo a Câmara Municipal de Luanda, todos os terrenos que em 
redor de Luanda, desde a Barra do Dande/Quifangondo/Catete/até à Barra do 
Quanza tinham dono. Mas nenhum residia em Angola (os Lafões, os Vilhenas, 
os Gomes & Irmão, os Bulhosas, os belgas da Cotonang etc). Havia também o 
Imposto de Defesa Nacional que o senhor Governador Geral criou em que todo 
os comerciantes e/ou empresários tinham que pagar para o esforço de guerra e 
desenvolvimento da terra. NÃO AGRADOU AOS SENHORES DE LISBOA. Há 
que o derrubar. 

Entretanto, houve a expropriação daquelas terras e efectuou-se a construção 
de uma estrada de terra batida, que saia de Belas (junto ao local onde foi 
construído o quartel dos Paraquedistas até à estrada do Cacuaco. Para 
efectuarem os patrulhamentos diários e se instalarem nos arredores de Luanda 
veio o batalhão mais “castigado” da Frente Norte, o do TCor Maçanita, que 
depois em 1963, veio para este serviço a CCaç Esp 365 (já comandada pelo 
então capitão Jaime Neves) que pertencia ao RIL. Nesta unidade estava um 
dos designados “conspiradores” que apoiavam o GG e CCFAA, o então Alferes 
miliciano, voluntário, Manuel Alegre, que em Dezembro/62 é “despachado” para 
o Lubango para integrar a 1ª CCaç/RISB comandada pelo capitão Fernando de 
Sousa. Esta Companhia seguiu em Fevereiro/63 para a Zona de Intervenção 
Norte, mais concretamente a região a Norte de Sanza Pombo junto da fronteira 
com ex-Congo Belga (Quicua/Nassau/ Buenga Norte e Massassa). Em Luanda 
o ambiente não era calmo. Havia muitos zunzuns entre as tropas. Quando em 
Setembro o GG/CCFAA é chamado à Metrópole, depois do discurso do Conselho 
Legislativo e da aquisição de maquinaria para equipar os serviços recentemente 
criados (JAEA, os Institutos de Investigação Agronómica, de Pescas, de 
Doenças Contagiosas etc. e ainda aquisição de maquinaria (viaturas, tractores 
etc) às firmas de Angola, sendo os concursos de aquisição feito às empresas de 
Angola. O ministro do Ultramar não gostou e influenciado pelos “maçons” donos 
dos terrenos solicitou ao Presidente do Conselho de Ministros a demissão do 
Governador. Salazar aceitou. Demitiu o General, promoveu-o a 4 estrelas, deu-
lhe a Torre e Espada e nomeou-o para um cargo de Secretário-Geral da Defesa 
Nacional (CEMGFA). Ao Ministro demitiu-o e “amarrou-o” de tal maneira que 
nunca mais foi ministro. Nas confidências com Franco Nogueira, seu biógrafo, 
falando sobre Adriano Moreira disse que ele era inteligente, podia vir a ser um 
bom ministro, mas que andava mal-acompanhado e aconselhado.

Falava-se que numa discussão com o ministro, que o general Deslandes teria 
dito que comandava o maior exército que alguma vez houve em África. Entre 
a população civil a palavra separação era muito pronunciada, mas nunca 
independência.  

LEMBRETE 12594

O Dia de Portugal
Glorifica a nossa Grei,
Apesar de tanto mal,
Dos pulhas fora-da-lei

10/06/2019

LEMBRETE 12595

O gangue, que nos sai caro,
Dilui-se na gente boa,
Para entoar com descaro,
Uma tonitruante loa!...

José Oliveira
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L’étonnante histoire du parlement du 
Québec

JEAN-SIMON GAGNÉ
Le Soleil

À 133 ans, le parlement du Québec a tout vu. Tout entendu. Les attentats à la 
bombe. Les débats enflammés. Les coups bas. Les manifs monstres. Les petites 
et les grandes révolutions. Sans oublier la fusillade du 8 mai 1984. Au moment où 
l’édifice inaugure son principal agrandissement depuis un siècle, Le Soleil vous 
raconte un lieu surchargé d’histoires.

L’édifice du parlement voit le jour dans des circonstances dramatiques. Le projet 
est ambitieux. À Québec, on parle du chantier «du siècle». Mais les conditions de 
travail sont difficiles. L’entrepreneur principal, Simon-Xavier Cimon, passe pour 
un dur. On chuchote que sa popularité n’excède pas celle d’une épidémie de 
choléra...

Le 25 mai 1878, l’entrepreneur Cimon diminue le salaire quotidien de 60 à 50 
cents. C’est la goutte qui fait déborder le vase. Les ouvriers quittent le travail. Ils 
réclament un dollar par jour. La grève s’étend. Au bout d’une semaine, presque 
toutes les usines et les chantiers de la ville sont paralysés.

Les patrons embauchent des briseurs de grève. Le ton monte. Pendant quelques 
jours, il flotte sur Québec une ambiance révolutionnaire. Des milliers de grévistes 
et de chômeurs défilent derrière le drapeau rouge du communisme! Le premier 
ministre Henri-Gustave Joly est attaqué en pleine rue. Un entrepôt de farine 
est pillé. Les plus hardis tentent de se procurer des armes. «La populace s’est 
rendue maître de la ville»! panique le journal La Minerve. 

Le 12 juin 1878, l’équivalent de la loi martiale est proclamé.  La police à cheval 
charge la foule dans la Côte de la Montagne. L’armée ouvre le feu. Un passant 
est tué d’une balle dans la tête. Des centaines de personnes sont arrêtées. Dès 
le 14 juin, le travail reprend dans une ambiance tendue.

Mince consolation, les ouvriers ont obtenu une augmentation de 20 cents par 
jour.

Explosions

La malchance s’acharne sur le futur parlement et ses locataires. Le 19 avril 1883, 
un incendie ravage l’édifice qui sert d’assemblée pour les députés, sur la côte de 
la Montagne. Comme le nouveau parlement n’est pas entièrement complété, les 
élus doivent s’entasser avec les fonctionnaires dans les espaces disponibles, au 
milieu d’une pagaille indescriptible... 

Le pire est à venir. Le 11 octobre 1884, deux attentats à la bombe causent des 
dégâts considérables au nouvel édifice. Des pierres énormes sont arrachées. 
Le souffle des explosions casse les fenêtres dans les rues avoisinantes. Les 
dommages sont évalués à 30 000 $ [près d’un million $ en argent d’aujourd’hui].
La rumeur s’emballe. On soupçonne quatre étrangers à l’accent anglais, 
entendus dans un hôtel. On croit avoir aperçu un inconnu déguisé en prêtre, qui 
posait des questions suspectes. Les amateurs de complots accusent même la 
police provinciale. Peine perdue. Malgré des mois d’enquête, on ne parviendra 
jamais à dénicher un coupable.

Les attentats compliquent le «chantier du siècle». Les coûts explosent. Pour 
économiser, on utilise des détenus de la prison de Québec, payés beaucoup 

moins cher. Rien à faire. À partir de 1883, les travaux de construction étaient 
évalués 185 000 $. Ils finissent par coûter un million $, dont 875 000 $ payés en 
extra au principal entrepreneur. 

Dépassement des coûts? Délais? Extra? Toute ressemblance avec des 
événements d’une autre époque ne serait pas entièrement imputable au hasard...

Le parlement du Québec en 1926.

 « L’architecte Taché voulait faire un bâtiment avec un esprit particulier (...). Son 
inspiration venait du Louvre, à Paris. Plus près du style Second Empire sous 
Napoléon III que du style gothique du parlement fédéral. »
— Gaston Deschênes, histoirien

Les oubliettes du parlement

Le nouveau parlement est inauguré en avril 1886, ce qui n’empêche pas les 
travaux de finition de se poursuivre durant des années. 

«L’architecte [Eugène-Étienne] Taché voulait faire un bâtiment avec un esprit 
particulier, explique l’historien Gaston Deschênes. Il voulait quelque chose de 
très particulier pour Québec. Son inspiration venait du Louvre, à Paris. Plus près 
du style Second Empire sous Napoléon III que du style gothique du parlement 
fédéral.»

Il n’empêche. Le nouveau-né de 1886 est bien une créature britannique. L’Union 
Jack flotte sur la tour centrale.  Le Salon rouge rappelle la Chambre des morts, 
euh, pardon, la Chambre des Lords. De plus, les murs du futur Salon bleu sont 
peints en vert, pour imiter la Chambre des communes de Londres, la «mère» de 
tous les parlements. 

Faut-il ajouter que le président de l’Assemblée porte une toge et des gants 
blancs?  Et Ô surprise, il n’y a même pas de crucifix au-dessus de son trône de 
président de l’Assemblée! L’objet sera accroché bien plus tard, en 1936.

Fait inusité, les quartiers 
généraux de la police 
provinciale sont alors situés 
au rez-de-chaussée. Deux 
cachots bien humides 
sont aménagés. On les 
surnomme les «oubliettes 
du parlement».  En 1909, le 
journaliste Olivar Asselin est 
incarcéré pour avoir giflé le    
futur premier ministre, Ale-
xandre Taschereau, sur le 
parquet de l’Assemblée.

À la même époque, des élus «vertueux» dénoncent la vente d’alcool à la 
«buvette» du parlement. Un député s’indigne qu’il se fasse plus «de législation 
au restaurant […] que dans cette chambre d’assemblée». Pour se moquer des 
élus en état d’ivresse, des adversaires imitent le bruit d’un bouchon qu’on extrait 
d’une bouteille, à chaque fois qu’ils prennent la parole.

L’alcool sera interdit durant une dizaine d’années, jusqu’à l’ouverture du restaurant 
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Le parlementaire, en 1917. Au même moment, les tentatives pour interdire le 
tabac en Chambre connaissent moins de succès. Plusieurs députés allument 
discrètement leur pipe derrière leur bureau, au risque de provoquer un incendie. 
À la séance du 15 mars 1912, Louis-Pierre-Paul Cardin, le doyen des députés, 
provoque «tout un émoi» en mettant, par mégarde, le feu dans sa barbe. 

Des «abrutis prospères»
Le parlement devient vite le théâtre de débats passionnés, qui tournent parfois 
à l’insulte. Au fil des ans, le répertoire des propos jugés non parlementaires ne 
cesse de s’enrichir. Dès 1941, des mots et des expressions comme «voyou», 
«canaille», «traître» et «vessie gonflée» sont proscrits. Une liste à laquelle 
s’ajoutent des centaines d’insultes plus modernes, incluant «Capitaine 
Bonhomme», «Syndrome Gérald Tremblay», «Jello pas pris», «Ti-coune» et 
«tête de Slinky».

C’est entendu. Les adversaires politiques ne constituent pas le seul sujet de 
moquerie. Durant des années, on ridiculise deux statues royales, installées 
de chaque côté du trône du président des débats, raconte l’historien Gaston 
Deschênes. La première, qui représente la reine Victoria, est comparée à une 
«matrone». Et son comparse, le roi Édouard VII, est associé à une commis de 
bar «engraissée à la bière».»

Dans la nuit du 26 janvier 1926, les deux statues mal-aimées disparaissent 
mystérieusement. «Dommage, elles avaient dû coûter cher, car le statuaire y 
avait bien mis une tonne de bon plâtre, à défaut de marbre, ironise un chroniqueur 
du Soleil. Il les avait ornées d’un embonpoint formidable et leur avait donné une 
physionomie d’abrutis prospères.» 

Presque 100 ans plus tard, les deux statues bien dodues ne sont jamais 
réapparues. Mais avec les disparus du parlement, on ne sait jamais. À preuve, on 
a fini par retrouver le livre L’art de tromper, d’intimider et de corrompre l’électeur, 
emprunté pour la dernière fois à la bibliothèque en 1947. 
Son dernier lecteur s’appelait Maurice Duplessis. 

Un boys club 
Durant ses premières décennies, le parlement reste une affaire de gars. Un 
boys club, comme on dit. En décembre 1961, l’élection d’une première femme 
députée, Claire Kirkland Casgrain, provoque une petite commotion. À l’époque, 
un crachoir est placé bien évidence, derrière le trône du président. La nouvelle 
élue doit aussi traverser l’édifice pour se rendre à l’unique toilette pour dames, 
dans l’espace réservé aux visiteurs. 

Paternalistes à souhait, les journaux se demandent si Madame Casgrain 
respectera le règlement de l’Assemblée, qui stipule que les femmes doivent porter 
un couvre-chef. «N’oubliez surtout pas votre chapeau, madame, si vous assistez 
à une session parlementaire», conseille la manchette du Nouveau Journal. 

Pauline Marois, alors première 
ministre au moment du dévoi-
lement du monument en 
hommage aux femmes dont 
la statue de Claire Kirkland 
Casgrain en décembre 2012.

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL, 
YAN DOUBLET

Dans le petit monde macho de 
l’Assemblée, la rumeur d’une 
liaison avec le premier ministre 
Jean Lesage se met aussitôt à 
courir. Le chef de l’opposition 
officielle, Daniel Johnson père, 
termine toutes ses questions 

par une allusion peu subtile, destinée à faire enrager son adversaire.

— Monsieur le premier ministre, c’est-tu clair [Claire]? Avez-vous bien compris, 
c’est-tu clair? 

Les pitreries d’un Daniel Johnson, alias Danny Boy, provoquent des éclats de 
rire. Mais pas autant que lorsque le député indépendant René Chaloult propose 
de réduire la durée de l’hiver de deux mois en fermant le détroit de Belle Isle, 
entre Terre-Neuve et le Labrador. Ou quand le député de Saint-Hyacinthe, T.D. 
Bouchard, lit durant des heures la lettre d’un colon d’Abitibi mécontent, rédigée 
sur un rouleau de papier peint, «de 37 pieds de long par 4 pouces de large».

Et que dire de cette réplique servie par un député à un adversaire un peu trop 
belliqueux? «Vous êtes comme une poche de thé. Vous prenez de la force quand 
vous êtes dans l’eau bouillante.»

Le jour le plus sombre
Lieu symbolique par excellence, le parlement devient un point de ralliement 

pour toute sortes de manifestations. Opposition au «bill 63» sur la langue, en 
1969. Grands fronts communs syndicaux de 1972 et 1983. Marche des femmes 
de 1995. Mais cela inclut aussi 50 000 toutous déversés sur les pelouses de 
l’Assemblée pour protester contre la réforme des Centres de la petite enfance 
(CPE), en 2005.

Un mot aussi sur l’étonnant combat de Gabriel Cristini, un mineur atteint de 
silicose, qui fait du piquetage, de 1970 à 2002. Plus de 30 ans de protestation 
solitaire.

À l’occasion, l’irrationnel s’invite aussi sur les pelouses du parlement. Dans 
la nuit du 23 juin 1996, après le spectacle de la Saint-Jean, sur les Plaines 
d’Abraham, la violence éclate. Des émeutiers fracassent plusieurs fenêtres de 
la façade. Ils allument un incendie à l’entrée de la bibliothèque. Au passage, 
ils s’acharnent particulièrement sur la statue de... Louis Jolliet. Reste que le 8 
mai 1984 s’impose comme le jour le plus sombre de l’histoire du parlement. 
Ce matin-là, un peu avant 10h, un caporal de l’armée canadienne entre par la 
porte sud du parlement, armé d’une mitraillette. Il tire sur tout ce qui bouge. Trois 
personnes sont tuées. Treize sont blessées.

Les images du militaire en treillis, assis sur le trône du président, dans le Salon 
bleu, font le tour du monde. C’est le sergent d’armes, René Jalbert, qui va le 
convaincre de se rendre, après des heures de discussions. Le forcené voulait 
abattre le gouvernement du Parti québécois, mais il a oublié que les débats 
commençaient seulement à 14h. «Je suis venu pour tuer, mais je me rends 
compte que je me suis trompé d’heure», dira-t-il. 

La tragédie de 1984 marque un tournant. La «maison du peuple» ne sera plus 
jamais la même. Dès lors, les mesures de contrôle des visiteurs vont se multiplier. 
Finie la glorieuse époque au cours de laquelle des colporteurs se promenaient 
dans les couloirs pour vendre des balayeuses. Encore aujourd’hui, trois traces 
de balles témoignent discrètement de la fusillade, sur les murs et les dorures de 
l’Assemblée.

Épilogue

Le mot de la fin appartient à tous les élus qui ont marqué l’histoire du parlement, 
avec leurs paroles empreintes d’une sagesse plus ou moins volontaire. Au chef 
créditiste Camille Samson, qui s’écriait: «Nous n’avions aucun député, mais 
maintenant, nous en avons treize fois plus!» À Jacques Parizeau, qui conseillait 
de ne pas «s’autopeluredebananiser». À Robert Bourassa, qui aurait répété «qu’il 
n’existe pas de problème que l’absence de solution ne finisse par résoudre». 
À Jean Charest, qui constatait que lorsque «le seul outil que vous avez, c’est 
un marteau, évidemment, tous les problèmes [...] finissent par ressembler à un 
clou».

Hélas. Comme l’a dit un ministre fédéral, «la mémoire est une faculté affaiblie».
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Par: Pasquale Tocca

La mort massive de macareux en Alaska 
pourrait être liée au changement 
climatique
 

•	 Entre octobre 2016 et janvier 2017, les carcasses de centaines d’oiseaux 
de mer extrêmement émaciés, principalement des macareux huppés, ont 
envahi les plages de l’île Saint-Paul, au large de l’Alaska.

•	
•	 Tous les oiseaux qui meurent ne se lavent pas sur une plage et sont dé-

couverts. Les chercheurs ont donc procédé à une analyse et ont estimé 
qu’entre 2 740 à 7 600 macareux tuftés sont morts au cours de cette 
période.

•	
•	 Après avoir examiné les carcasses, les chercheurs ont découvert que les 

oiseaux étaient probablement morts de faim, en raison d’une pénurie de 
proies déclenchée par le changement climatique et le réchauffement de 
l’océan.

•	
•	 Sur l’île isolée de Saint-Paul, située dans la mer de Béring, au large des 

côtes de l’Alaska, plus de 350 carcasses d’oiseaux de mer gravement 
émaciés, principalement des macareux huppés, ont été échouées entre 
octobre 2016 et janvier 2017. De nouvelles recherches suggèrent chan-
gement peut avoir été à blâmer.

•	
•	 La communauté des Aléoutes de l’île Saint-Paul, en collaboration avec 

des chercheurs de l’équipe d’observation des oiseaux de mer et des oi-
seaux de mer (COASST), hébergée à l’Université de Washington, mène 
régulièrement des enquêtes mensuelles pour enregistrer les oiseaux 
morts envahissant la plage de l’île. Cependant, à partir d’octobre 2016, 
les résidents ont observé quelque chose d’étrange: là où ils rencontraient 
rarement auparavant des carcasses de macareux touffetés ( Fratercula 
cirrhata ), ils étaient maintenant près de 300 en l’espace de quatre mois 
seulement. Au cours de la décennie précédente, entre juin 2006 et sep-
tembre 2016, les équipes n’avaient croisé que six carcasses de macareux

•	

•	 Macareux huppé sur l’île Saint-Paul, en Alaska. Image par Alan D. Wilson 
via Wikimedia Commons ( CC BY-SA 3.0 ).

•	

Tous les oiseaux qui meurent ne se retrouvent pas sur une plage. Les chercheurs 
ont donc mené plusieurs expériences de simulation du vent, basées sur des 
emplacements connus des carcasses d’oiseaux et des conditions de vent 
observées lorsque les oiseaux s’étaient échoués, et ont estimé qu’entre 2 740 
à 7 600 macareux tuftés sont morts au cours de cette période. Comme une 
ancienne estimation de la population de macareux touffet des îles Pribilof - Saint-
Paul est l’une de ces quatre îles - estime leur nombre à seulement 7 000 individus 
en phase de reproduction, les chercheurs affirment que les oiseaux mourants 
provenaient probablement aussi d’autres colonies.

«Les habitants de l’île ont collecté des données de haute qualité en temps réel 
et ont fourni à COASST un contexte détaillé pour leur analyse», a déclaré la co-
auteure de l’étude, Lauren Divine, du Bureau de la conservation des écosystèmes 
de la communauté des Aléoutes de Saint-Paul, dans un communiqué. «Sans 
la relation positive et mutuellement bénéfique construite au fil des années de 
collaboration, cette disparition massive de Macareux huppés n’aurait pas été 
rapportée par la communauté scientifique.»

Après avoir examiné les carcasses, les chercheurs ont exclu les infections et les 
toxines comme causes de la mort des macareux. Au lieu de cela, ils ont constaté 
que les oiseaux étaient probablement morts principalement de faim. Toutes les 
carcasses examinées par les chercheurs semblaient extrêmement minces et 
fragiles, avec des muscles de vol atrophiés et une très faible masse grasse. La 
majorité des macareux morts ont également repoussé leurs plumes de vol dans 
un processus énergivore appelé mue.
Les macareux huppés qui se reproduisent dans la mer de Béring mangent des 
poissons comme la goberge juvénile, le capelan et le sandlance du Pacifique, 
et les invertébrés comme les calmars, qui à leur tour se nourrissent de plancton 
océanique. Mais grâce au changement climatique et au réchauffement des 
océans, la nourriture est rare maintenant.

Ces dernières années, la hausse des températures atmosphériques et marines 
a entraîné une réduction de la glace de mer en hiver dans la mer de Béring. Cela 
a à son tour provoqué un déclin des populations de poissons et de planctons et 
modifié leur répartition.

«Nous sommes en train de passer à des espèces plus petites et moins 
énergivores», a déclaré Julia Parrish, professeure à l’Université de Washington 
et directrice exécutive de COASST, à Inside Climate News . « C’est comme aller 
d’un bar à falaise à un gâteau de riz. Vous pouvez manger le même volume, mais 
vous n’obtiendrez pas les mêmes nutriments. Si vous êtes un prédateur, vous 
devez travailler plus fort et dépenser plus d’énergie pour obtenir de l’énergie. » 

La combinaison de la mue des oiseaux - une période où ils ont besoin de plus 
d’énergie - et de la pénurie de nourriture à haute teneur en énergie, provoquée par 
le réchauffement de l’océan, pourrait avoir causé la mort massive des macareux 
de 2016, ont conclu les chercheurs.

Bien que perdre quelques milliers d’oiseaux de mer ne semble pas être une 
grosse affaire, cette disparition massive fait partie d’un déclin plus important, qui 
est « presque certainement causé par le changement climatique en cours », Tim 
Birkhead, professeur émérite de zoologie à l’université de Sheffield, écrit dans 
The Conversation.

«Nous ne devons pas nous habituer à de tels événements et nous ne pouvons pas 
nous permettre d’ignorer les signes indiquant que le changement climatique ne 
se contente pas de persister, il s’accélère et que, parallèlement, les populations 
d’oiseaux de mer (et de nombreuses autres espèces sauvages) continueront 
à décliner», il ajouta. «Nous devons nous assurer de disposer de systèmes de 
surveillance robustes pour documenter ces changements déprimants du nombre 
d’oiseaux, et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire la 
cause première: le changement climatique.»
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Colaboração especial

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

HOMENAGEM AO SERVIÇO POSTAL MILITAR (SPM) 
NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO 10 DE JUNHO 
PROMOVIDAS PELA COMISSÃO EXECUTIVA PARA 
HOMENAGEM NACIONAL AOS COMBATENTES 2019
A sessão de homenagem ao SPM realizou-se no dia  11 de Junho, na Sala 
Aljubarrota do Museu do Combatente, repleta de entidades militares e civis, 
antigos presidentes da Comissão Executiva organizadora do 10 de Junho e 
membros actuais, membros da Direcção Central da Liga dos Combatentes, 
dirigentes de vários Núcleos da Liga dos Combatentes (também o Presidente do 
Núcleo de Winnipeg da Liga dos Combatentes, Sr. Pedro Correia)  dando relevo 
aos militares e civis  que organizaram  e trabalharam  no SPM durante o tempo 
da sua vigência.

A sessão foi coordenada pelo TC Brandão Ferreira que fez a apresentação da 
mesa com abertura da sessão pelo Vice-Almirante Pires Neves, Presidente da 
Comissão Executiva para a Homenagem aos Combatentes do Ultramar 2019, 
após o que tomou a palavra o moderador da mesa,VAlm Victor Lopo Cajarabille.
O TCor José Aparício fez uma  intervenção sobre “A História do SPM” e após 
um pequeno intervalo onde os presentes puderam ver a exposição sobre o SPM 
elaborada para o evento, bem como instrumentos expostos numa vitrine usados 
pelo  Serviço Postal Militar, – carimbos, livros, tanto cedidos pela Liga dos Com-
batentes/Museu do Combatente como pelo Museu Militar de Lisboa – continuou 
a conferência com o TG Vizela Cardoso a falar sobre “O papel do SPM no apoio 
aos combatentes” e a projeção do filme “O Serviço Postal Militar”, realizado em 
1968 pelo Exército Português.
Um pequeno poema sobre  “Aerogramas - Madrinhas de Guerra” e da própria, 
foi lido por Isabel Martins do marketing do Museu do Combatente, lembrando 
a altura em que também foi madrinha de guerra e em nome das senhoras 
presentes na sala que viveram a mesma situação, sendo a sessão encerrada 
pelo TG Joaquim Chito Rodrigues, Presidente da Liga dos Combatentes que 
tendo referido o papel dos aerogramas na guerra do ultramar recitou dois poemas 
sobre situações vividas durante o seu tempo de combatente : “O Quintas” e 
o “Bate-Estradas”, o primeiro referindo o psiquiatra que tratava o stress pós-
traumático e o segundo o camião que transportava o correio tão importante para 
a moral dos combatentes.

Uma breve intervenção final de um militar que pertenceu ao SPM, após o 
que este grupo, acompanhado pelo TCor Francisco Ferrão continuou a trocar 
recordações da sua participação nesse serviço , e alguns deles do seu trabalho 
na tenda montada na parada do Forte do Bom Sucesso onde o SPM funcionou 
durante vários anos, lembrando os camaradas cujas placas com os nomes se 
encontram numa das paredes do actual Museu do Combatente : a do Coronel 
Ernesto Tapadas, fundador do SMP, e as dos militares 2º sargento José M. Luís 
falecido na RMM em 28.12.1970, ao 1º sargento José R.P. Lourenço sargento 
falecido na RMA em 20.08.1974 e ao 2º sargento João Feiteiro também falecido 
na RMA em 25.02.1965.

O tempo passava depressa e as recordações eram muitas, pois para vários foi
o reencontro passados muitos anos, tendo ficado combinado um novo encontro 
para todos darem livre expressão com tempo, aos sentimentos e vivências 
porque passaram neste importante serviço que foi o sustento moral não só dos 
combatentes como dos amigos, familiares, que esperavam com ansiedade o seu 
regresso dessas comissões às vezes longas no Ultramar Português.

A Liga dos Combatentes / Museu do Combatente apoiou com as instalações  e 
colaboração do Marketing na elaboração dos painéis da exposição com material 
fornecido pelos conferencistas e coordenado pelo TGeneral Vizela Cardoso,  e 
da montagem tanto da exposição como da sala para a conferência do pessoal 
da logística em apoio ao marketing, e o  Instituto Hidrográfico na presença do 
Sr. Aguiar, forneceu o apoio da conferência com equipamento para projeção dos 
slides e filme apresentados, e a Biblioteca do Exército com elaboração do cartaz/
divulgação da conferência.

Isabel martins 12 de Junho de 2019

Filmes isabel martins do mkt museu do combatente e joao moreira no apoio ao 
marketing

Net
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O QUINTAS

A mata acabrunha
E atrofia a gente
Que não tenha alma 
Forte e forte a mente!

A floresta densa
Sem Sol brilhante,
Humidade imensa
E calor sufocante,
Propicia doença.

Quando se pressente 
Que floresta majestosa
É traiçoeira e manhosa,
Seu silêncio de morte
Há quem não aguente.

Sentimento de cercado
P´la floresta densa
Que arame farpado,
Reforça e descompensa,
Não é vida de soldado.

A única forma eficiente
De dominar tal inimigo
É desbravar da mata o ventre
E fazê-la dormir contigo.

Mas por vezes acontece
Que o calor humano
Não sufoca o que não esquece
E o calor da mata não fortalece.

Então sentimento de cercado
Com vontade de ser amado
São mistura corrosiva
P´ra alguns, poucos, explosiva!

Daí que com ou sem tiros
Esses olham o infinito
Na esperança de um grito
Que os acorde ou transfira.

Surge então O QUINTAS
Em Luanda, o desejado
De quantos com ou sem fintas
P´lo mato são apanhados!

A mata acabrunha
E atrofia a gente
Que não tenha alma 
Forte e forte a mente!

Joaquim Chito Rodrigues, Julho 1996

BATE-ESTRADAS

Percorre picadas
A folha amarelada
Por todos desejada!

Quanta palavra amiga,
Quanta vida perdida,
Quanta lágrima contida!

Bate-estradas…
Solução encontrada
Por saudade instalada!

Quanta dor sentida,
Quanta família unida,
Quanta verdade mentida!

Bate-estradas…
Baptismo inventado
Por inteligente soldado!

Quanta distância percorrida,
Quanta alegria vivida,
Quanta esperança renascida!

Bate-estradas…
Cumpriu seu heróico fado
Chegando a destino marcado!

Quanta tristeza comedida,
Quanta amizade traída,
Quanto desejo não cumprido!

Bate-estradas
Folha amarelada
Sem selo, sem nada,
Conforto permanente
Para toda a gente,
Verdadeiro tesouro
De memórias colectivas,
Histórias de ouro
De gerações esquecidas.

Joaquim Chito Rodrigues           Angola 1969

    

Angola - Agosto de 1961. O Capitão Ernesto Tapadas, fardado e armado junto 
à carrinha distribuída ao SPM, na estrada do Grafanil. É visível, a indicação  
«SERVIÇO POSTAL» no interior do vidro da frente da viatura.

O Ten. Cor. Ernesto Tapadas e o pessoal do seu serviço.
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POEMA 

“ Aerogramas – Madrinhas de Guerra”

Verde, branco ou amarelo
p´lo spm usado
também azul e pequeno
por avião transportado.

Madrinhas de guerra são
mulheres, amigas ou outras
namoradas, primas, filhas,
aerograma anda às voltas.

Portadores de esperança
por esse mundo se espalham
foto do filho criança
os escritos acompanham.

E das mulheres que esperam
o fim de tão dura guerra
pois elas empreenderam
princípio de paz na terra.

Pode-se hoje repensar
nosso papel de madrinhas
que aerograma fez chegar
àqueles que acarinhas....                                

 isabel martins 24/04/19


