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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.

Foto Net

La guerre du Nil aura-t-elle lieu ?
La construction par l’Éthiopie d’un gigantesque barrage en amont du 
fleuve avive les tensions nationalistes dans la région.

 Par Nicolas Baverez| Le Point.fr

Le Grand barrage éthiopien de la Renaissance (GERD), en construction 
depuis 2011 sur le Nil bleu.              photo Wikipedia
 
Les grands barrages, qui avaient été largement abandonnés depuis les 
années 1980, effectuent un retour en force dans les pays émergents, en 
Chine, en Inde, au Brésil, en Turquie, mais aussi en Afrique où moins de 
5 % du potentiel hydroélectrique est exploité. Ils répondent à la demande 
croissante d’électricité qui accompagne le développement comme 
aux exigences de la lutte contre la pauvreté puisque près de 1 milliard 
d’hommes restent privés d’accès à cette même électricité. Ils s’inscrivent 
parfaitement dans la priorité qui doit être donnée à la lutte contre le 
réchauffement climatique,(...)

O Carnaval vai animar vários municípios 
da Região 

O Carnaval vai ser animado na Região de Lisboa, com os vários municípios a 
apresentarem várias actividades de folia que prometem alegrar os visitantes. 
“Desde os bailes aos desfiles, passando pelo fogo de artifício e espectáculos, a 
programação deste ano é muito diversificada e está pensada para proporcionar 
vários dias de diversão”, divulga a Entidade Regional de Turismo de Região de 
Lisboa.

Entre as várias iniciativas, os destaques passam por Sesimbra, de 23 a 25 de 
Fevereiro, com os desfiles das escolas de samba e grupos de axé, na marginal. 
No dia 24, o cortejo de fantasias de palhaço promete fazer rir quem passa, a 25 
não podiam faltar as Carvalhadas, em Alfarim, sendo que a 26 está marcado 
o Enterro do Bacalhau. Sesimbra é um dos poucos locais do país que ainda 
mantém viva a tradição das Cegadas, de 22 a 22 de Fevereiro, nas freguesias 
do Castelo e Santiago.

Já Oeiras vai receber mais uma edição do ‘Carnaval no Palácio’, uma autêntica 
viagem ao século XVIII, onde se pode experienciar o ambiente palaciano e 
festivo dos antigos bailes de entrudo. Esta iniciativa tem lugar nos dias 22 e 23 
de Fevereiro, nos jardins e Palácio Marquês de Pombal (Oeiras) e a entrada é 
gratuita. (...)

Extracto do DN
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A Chuva  e o Bom Tempo COMPOSIÇÃO DO GABINETE DO ‘’NOSSO’’ 1º-MINISTRO.pt

Função -  Nome -  Idade -  Nomeação - Vencimento

Chf,  Gabinete Francisco Ribeiro de Menezes 46 anos 06-08-2011 4.592,43
Assessor Carlos Henrique Pinheiro Chaves 60 anos 21-06-2011 3.653,81
Assessor Pedro Afonso A, Amaral e Almeida 38 anos 18-07-2011 3.653,81
Assessor Paulo João L, Rêgo Vizeu Pinheiro 48 anos 11-07-2011 3.653,81

Assessor Rudolfo Manuel Trigoso Rebelo 48 anos 21-06-2011 3.653,81
Assessor Rui Carlos Baptista Ferreira 47 anos 21-06-2011 3.653,81

Assessora Eva Maria Dias de Brito Cabral 54 anos 12-10-2011 3.653,81
Assessor Miguel Ferreira Morgado 37 anos 21-06-2011 3.653,81

Assessor Carlos A Sá Carneiro Malheiro 38 anos 01-12-2011 3.653,81
Assessora Marta Maria N, Pereira de Sousa 34 anos 21-06-2011 3.653,81
Assessor Bruno V de Castro Ramos Maçaes 37 anos 01-07-2011 3.653,81
Adjunta Mafalda Gama Lopes Roque Martins 35 anos 01-07-2011 3.287,08

Adjunto Carlos Alberto Raheb Lopes Pires 38 anos 21-06-2011 3.287,08
Adjunto João Carlos A Rego Montenegro 34 anos 21-06-2011 3.287,08

Adjunta Cristina Maria Cerqueira Pucarinho 46 anos 23-08-2011 3.287,08
Adjunta Paula Cristina Cordeiro Pereira 41 anos 22-08-2011 3.287,08

Adjunto Vasco Lourenço C P Goulart Ávila 47 anos 21-11-2011 3.287,08
Adjunta Carla Sofia Botelho Lucas 28 anos 25-01-2012 3.287,08

Técnico Especi. Bernardo Maria S Matos Amaral 38 anos 07-09-2011 3.287,08
Técnica Espec. Teresa Paula Vicente de Figueiredo Duarte 44 anos 21-07-2011 3.653,81
Técnica Especi. Elsa Maria da Palma Francisco 40 anos 16-01-2012 3.653,81

Técnica Esp. Maria Teresa Goulão de Matos Ferreira 49 anos 18-07-2012 3.653,81
Secr.pessoal Maria Helena Conc. Santos Alves 54 anos 18-07-2011 1.882,76
Secretária pessoal Inês Rute Carvalho Araújo 46 anos 18-07-2011 1.882,76

Secretária pessoal Ana Clara S Oliveira 38 anos 13-07-2011 1.882,76
Sec. pessoal Maria de Fátima M L Hipólito Samouqueiro 47 anos 21-06-2011 

1.882,76
Secretária pessoal Maria Dulce Leal Gonçalves 52 anos 01-07-2011 1.882,76

Secr. pessoal Maria M, Brak-Lamy Paiva Raposo 59 anos 13-07-2011 1.882,76
Secr pessoal Margarida Maria A Silva Neves Ferro 53 anos 21-06-2011 1.882,76

Secret. pessoal Maria Conceição C N Leite Pinto 51 anos 21-06-2011 1.882,76
Sec. pessoal Maria Fernanda T C Peleias de Carvalho 45 anos 01-08-2011 1.882,76
Sec. pessoal Maria Rosa  Ramalhete Silva Bailão 58 anos 01-09-2011 1.882,76

Coordenadora Luísa Maria Ferreira Guerreiro 48 anos 01-01-2012 1.506,20
téc, administrativo Alberto do Nascimento Cabral 59 anos 01-01-2012 1.506,20
téc, adminis Ana Paula Costa Oliveira da Silva 42 anos 01-01-2012 1.506,20
téc, administrativo Elisa Maria Almeida Guedes 47 anos 01-01-2012 1.500,00

téc, administ Isaura Conceição A Lopes de Sousa 59 anos 01-01-2012 1.506,20
téc, administrativo José Manuel Perú Éfe 60 anos 01-01-2012 1.506,20

técnica administrativo Liliana de Brito 50 anos 01-01-2012 1.500,00
téc, adm. Maria de Lourdes Gonç. Ferreira Alves 61 anos 01-01-2012 1.506,20
téc, administra. Maria Fernanda Esteves Ferreira 57 anos 01-01-2012 1.506,20
téc, administr. Maria Fernanda da Piedade Vieira 61 anos 01-01-2012 1.506,20
téc, adm. Maria Umbelina Gregório Fern Barroso 47 anos 01-01-2012 1.500,00
téc, admin Zulmira Jesus G Simão Santos Velosa 47 anos 01-01-2012 1.506,20

téc, administrativo Artur Vieira Gomes 53 anos 01-01-2012 1.600,15
téc, administ Benilde Rodrigues Loureiro da Silva 58 anos 01-01-2012 975,52

Apoio Auxiliar Fernando Manuel da Silva 68 anos 01-01-2012 975,52
Apoio Auxil. Francisco José Madaleno Coradinho 45 anos 01-01-2012 1.472,82

Apoio Auxiliar Joaquim Carlos da Silva Batista 57 anos 01-01-2012 975,52
Apoio Auxiliar José Augusto Morais 51 anos 01-01-2012 975,52

Apoio Auxiliar Maria Lurdes da Silva Barbosa Pinto 58 anos 01-01-2012 975,52
Apoio Auxiliar Maria de Lurdes Camilo Silva 65 anos 01-01-2012 975,52

Apoio Auxiliar Maria Júlia R Gonçalves Ribeiro 58 anos 01-01-2012 975,52
Apoio Auxiliar Maria Natália Figueiredo 64 anos 01-01-2012 975,52

Apoio Auxiliar Maria Rosa de Jesus Gonçalves 58 anos 01-01-2012 975,52

Motorista António Francisco Guerra 52 anos 01-01-2012 1.848,53
Motorista António Augusto Nunes Meireles 61 anos 01-01-2012 2.028,28

Motorista António José Pereira 48 anos 01-01-2012 1.848,53
Motorista Arnaldo de Oliveira Ferreira 49 anos 01-01-2012 1.848,53

Motorista Jaime Manuel Valadas Matias 52 anos 01-01-2012 1.848,53
Motorista Jorge Henrique S Teixeira Cunha 52 anos 01-01-2012 1.848,53

Motorista Jorge Martins Morais 46 anos 01-01-2012 1.848,53
Motorista José Hermínio Frutuoso 53 anos 01-01-2012 1.848,53

Motorista Nuno Miguel R Martins Cardoso 37 anos 01-01-2012 1.848,53
Motorista Paulo Jorge Pinheiro da Cruz Barra 40 anos 01-01-2012 1.848,53
Motorista Rui Miguel Pedro da Silva Machado 42 anos 01-01-2012 1.848,53

Motorista Vitor Manuel G Marques Ferreira 42 anos 01-01-2012 1.848,53

Total / Mês 149.486,76

66 pessoas???!!!

As asneiras das claques de futebol

Isto de fazer futebol, não é tão fácil como pode parecer à primeira vista. 
No entanto, tem sido o sonho mais desejado por centenas de jovens 
de város continentes, atraídos pelas somas fabulosas que alguns têm 
a sorte de obter. Mas eles têm de ter jeito para a coisa, quero dizer, 
para a bola. Saber dominá-la e utilizá-la no conjunto da equipa que o 
contratará. Talvez por isso, ou falta disso, muitos sonhos terão ficado 
pelo caminho...

Os da minha idade lembrar-se-ão certamente, de tantos jovens 
africanos que mais ou menos a partir dos meados dos anos 50 do século 
passado, iam chegando a Lisboa — alguns em trânsito para o Porto— 
com a esperança nos olhos e a humildade num sorriso que lhes invadia 
o rosto. E foram muitos. Vários, tiveram carreiras e admiradores que 
lhes enchiam de orgulho e outros, os bolsos. Outros, a quem faltavam 
fundamentos, tudo se esborava. Surgiam então as desilusões.

Nos tempos que correm, não é fácil que os menos aptos a competir no 
estrangeiro, possam ter contratos para assinar. A ideia de um Portugal 
desses  anos passados, dominando a população domesticamente 
indiscutível e pacífica, não desapareceu, pelo menos duma parte 
considerável da dita  população.

A conquista do Campeonato da Europa, a presença de várias equipas 
de divisões mais secundárias e a existência de jogadores de diferentes 
nacionalidades que se encontram como permanentes nesses clubes, 
faz com que a aceitação por um eventual candidato  deixe de ser 
tão apetecùvel como outrora. Por outro lado, com essa mudança de 
perspectiva, certos sentimentos subiram à superfície e os conflitos 
raciais e sociais de um país profundamente dividido — por diversos 
valores de educação e de políticas — criaram a nostalgia de um mundo 
mais fácil e harmónico.

Que na realidade, nunca existiu.

Recentemente e — os jornais não se cansam de falar nesse caso, como 
nada mais tendo a dizer de útil — alguns dos espectadores num jogo 
realizado num estádio no norte, parece terem insultado um jogador 
negro comparando-o a um macaco e outros epítetos que fizeram o 
jogador abandonar o campo. Naturalmente não posso concordar com 
a atitude do público. É absurda. É idiota. Demonstra a fraca educação 
recebida e a violência das palavras que não têm tazão de ser. A deixar 
muitos pontos de interrogação sobre a educação caseira e aquela que 
é possível dar nas escolas, onde os professores são com frequência 
agredidos por alunos e pais destes. Demonstra também, a grande falta 
de respeito pelos outros e por si próprios como seres humanos.

Como alguém já escreveu :”Confundir fanatismo clubístico ou mesmo 
ódio ao adversário (inimigo?) com racismo é uma tristeza. Ambas as 
equipas e todas em geral, têm jogadores negros, asiáticos ou mestiços. 
Ninguém se incomoda desde que sejam bons e sejam dos nossos. Só 
para dar um exemplo, CR7 nunca se lembrou de abandonar o terreno 
de jogo só porque a assistência adversa gritava por Messi, uma ofensa 
e agressão pior que chamar-lhe “branquelas”.

Porém, creio que não será necessário fazer grande alarido. Forçar 
intromissões de gente do Governo, Presidente da República e todos os 
jornais que ao caso deram e continuam a dar, grande desenvolvimento.

Que possam identificar os responsáveis — ou o maior número deles — 
e apliquem-lhes as coimas julgadas convenientes. Que os impeçam, 
por exemplo, a entrada nos terrenos de futebol durante vários anos. 
Mas, recuso-me a aceitar que estejam a considerar o jogador como 
um mártir a quem todos se devem ajoelhar. As desculpas terão de ser 
dadas pelos responsáveis e não pelo país inteiro. E ponham de lado a 
ridícula possibilidade de dar comendas ou coisa semelhante. Trata-se 
duma miserável atitude de público imbecil e deixemos o caso por aí.

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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Lisboa e a Calhandrice.

No passado, Lisboa não era conhecida pela sua limpeza . Uma curiosa descrição 
estrangeira feita em 1701 afirmava que: “Lisboa, e especialmente a zona da 
cidade perto da água, é o lugar mais sujo que alguma vez vi. Muitos velhos 
comandantes de navios me asseguraram que é o porto de mar mais sujo da 
Europa, e eu acredito neles, pois me parece que uma imaginação viva dificilmente 
poderia imaginar um pior. Nunca cheirei cheiros tão fortes ou ofensivos como 
aqui, e todos os fedores que pairam em Londres são ramalhetes de flores para 
eles. Estou convencido de que seja qual for a salubridade que os Portugueses 
imaginam que tenha, estão reconhecidos à qualidade do ar por não causar 
doenças contra eles. Aceitarem como o fazem que toda a espécie de porcarias 
seja atirada às ruas (porque despejam as suas porcarias mesmo junto do Palácio 
do Rei) provoca um cheiro tão abominável que ninguém passeia muito tarde à 
noite ou muito cedo de manhã e, no entanto, o cheiro não é tudo. Uma pessoa 
que esteja habituada a passear tarde pelas ruas está cheia de sorte se não 
apanhar com algumas dessas porcarias na cabeça, e, se isto acontece depois 
das 9 da noite, não há remédio. Até às 9 horas pode obter-se na lei pagamento 
pelos danos que provoquem na roupa de uma pessoa. Eu penso que não se 
pode duvidar de que estas porcarias contribuem grandemente para o facto de 
eles serem tão perturbados no Verão com enxames de moscas, mosquitinhos, 
percevejos, mosquitos e outros bichos, porque se tivessem metade do trabalho 
que têm os Holandeses a lavar as casas e a manter as ruas limpas, acredito que 
ficariam livres deles em grande parte […]” (Thomas Cox e Cox Macro, Relação 
do Reino de Portugal [de] 1701, Lisboa, Biblioteca Nacional, 2007).

Esta Lisboa de antes do terramoto, com “ruas tortuosas, mal ou não pavimentadas, 
casas muito diferentes umas das outras e desalinhadas, regos malcheirosos no 
meio das ruas, montões de estrume ou de imundície a obstruir as encruzilhadas” 
, desapareceu em 1755 e não reapareceu com o Marquês de Pombal. Ás linhas 
direitas da cidade, o ditador do Século das Luzes juntou disposições para maior 
higiene e a proibição de atirar para a rua as imundícies caseiras. Ou seja, não se 
podia ser Iluminista e cheirar mal ao mesmo tempo.

É aqui que aparece o calhandro, termo de origem obscura, que designa um vaso 
grande e cilíndrico onde se despejavam dejectos e outras imundícies recolhidos 
de cada casa, para serem colocados em local próprio. O local próprio era, a 
maior parte das vezes, um calhandro bastante maior, um barril suportado em 
duas varas, transportado pelas vielas lisboetas para recolher os dejectos e 
deitados fora na Ribeira de Alcântara na confluência com o Rio Tejo.

Esse trabalho era efectuado, predominantemente, por ex-escravos numa 
Lisboa na qual, “ a partir de meados do século XV, começaram a adquirir 
uma representatividade significativa em termos demográficos. Referimo-nos 
sobretudo aos de raça negra, trazidos para Portugal quando os navegadores 
chegaram à costa da Guiné. Embora grande parte das centenas de escravos que 
anualmente chegavam a Portugal fosse vendida para outros reinos, os restantes 
foram usados nas plantações de açúcar da Madeira, nos campos de culturas 
extensivas e em serviços domésticos. Ao todo, muitos milhares de africanas e 
africanos viveram em Portugal, particularmente em Lisboa, criando uma minoria 
étnica estável.”

E assim nasce o termo calhandreiro ou calhandreira, o (desculpem o termo) 
transportador da “merda” para o rio.

Com o tempo e com o saneamento acabou o transporte da imundície à mão, 
mas ficou o termo.

Hoje calhandreiro ou calhandreira significa aqueles que passam a vida a dizer 
mal dos outros, “aqueles que quando abrem a boca só sai merda“.
Está certo, um nome de origem histórica fica sempre melhor nestas circunstâncias.

Não se aponta!

Uma agressão a um funcionário público não é só um ataque à integridade física 
da pessoa nem se esgota no desrespeito pela classe profissional. É violência 
exercida contra o Estado.
Nos últimos anos temos assistido a uma escalada de criminalidade na sociedade 
portuguesa. Dos furtos à violência doméstica, dos crimes de colarinho branco 
aos violentos, são cada vez mais os relatos de situações que o Estado, não 
conseguindo evitar, tem de punir exemplarmente para nos trazer segurança.

Somos um país brando. “O povo é sereno”, dizia o Almirante Pinheiro de Azevedo. 
Mas a verdade é que tentamos sempre, em surdina, encontrar um culpado para 
as situações que vivemos. No caso concreto da violência, culpamos a televisão 
e a internet, a direita radical insere no rol de culpados os imigrantes. A sociedade 
vê todos como culpados, mas sempre sem acusar ninguém.

O populismo não surge por desinformação, é fruto de um povo corajoso, que 
conquistou meio mundo, agrilhoado às correntes do politicamente correcto. O 
conceito de não apontar o dedo, por muito que nos agrade, é suprimido pela 
necessidade de evitar que nos levantem a mão. Só uma intervenção rápida do 
Estado no desgoverno da sociedade é que poderá impedir uma ruptura social 
sem precedentes na História democrática portuguesa.

Os primeiros dias de 2020 trouxeram-nos notícias de agressões violentas a 
vários profissionais em funções públicas. O problema não é de hoje, vem de 
trás e nunca foi devidamente resolvido. Começou há anos, com os professores 
a serem agredidos enquanto o país assobiava para o lado, dizendo que os pais 
nada mais faziam do que defender as suas crianças. As crianças cresceram, o 
tempo avançou, e hoje há violência contra professores, enfermeiros, médicos, 
polícias, procuradores e juízes. Sabemos que, em 2019, foram agredidos 600 
profissionais de saúde em 6 meses. Dir-me-ão, “uma árvore não faz a floresta”, 
é certo, mas o que se discute aqui já não é a nomenclatura da área e sim a água 
que temos metido a garantir segurança aos profissionais. A floresta transformou-
se num pântano e urge assegurar a defesa dos funcionários públicos que, em 
última análise, são as extremidades do Estado.

Uma agressão a um funcionário público não é só um ataque à integridade física 
da pessoa nem se esgota no desrespeito pela classe profissional. É violência 
exercida contra o Estado e esta, quando feita por civis, é terrorismo.

A moldura penal para as situações que temos visto exige revisão e uma mão 
implacável do legislador. As pessoas não podem ter receio de desempenhar 
as suas funções nem tampouco poderemos permitir uma sociedade anárquica, 
sob pena dos aproveitadores crescerem à custa das inseguranças e medos da 
população.

O laissez faire, laissez passer, não é solução, não é democracia e 
autodeterminação, é cobardia e desleixo.

Por João Paulo Carvalho
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Le ministre federal de finances Bill Morneau
Photo de Blair Gable, Reuters

Na

Alberto Durero (1471-1528) é considerado o artista do Renascimento mais 
famoso da Alemanha.

Em 1514, criou uma gravura de nome «Melancolia» que contém o seu 
quadrado mágico, o primeiro publicado na Europa.

O nome da obra alude a um dos quatro «humores» clássicos que influiram 
no corpo humano e na sua conduta (sanguíneo, fleumático e melancólico).

Durante o Renascimento a figura do melancólico associou-se à geniali-
dade e à criatividade artística.

O carácter melancólico ou melancolia era conhecido também como bilis 
negro (mau génio) e é reflectido no rosto escuro (negro) do «anjo».

A balança, o relógio de areia e as sinetas presentes, também são símbolos 
do Deus Saturno, Deus vinculado à velhice e à morte.

O número 34 !!!

Este número é a soma dos 
diferentes campos do qua-
drado em qualquer sentido.
Diagonal. cantos, horizon-
tal, vertical, etc.
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POR TERRAS DA CALIFÓRNIA
COMENDADOR MANUEL EDUARDO VIEIRA  

O REI DA BATATA DOCE
75 ANOS DE IDADE, GRANDE PARTE DELES 

DEDICADOS À COMUNIDADE

Por Liduíno Borba
geral@liduinoborba.com

Manuel Eduardo Garcia Vieira nasceu no dia 6 de Fevereiro de 1945, 
no lugar do Soldão, paróquia de São Bartolomeu da Silveira e Almagreira, Lajes 
do Pico. Aqui viveu até aos 17 anos de idade, depois emigrou para o Brasil, 
Rio de Janeiro, onde viveu, trabalhou, estudou, casou com D. Laurinda Vieira 
e nasceram os seus três filhos: Ricardo (1968); Márcia (1969); e Carlos (1972).

Em Dezembro de 1972 foi à Califórnia assistir à cerimónia de casamento 
do seu irmão Artur e, mais uma vez, a sua “santa mãe Olímpia” traçou-lhe um rumo 
de vida. Depois de várias peripécias legais e familiares acabaram por ficar a 
residir na Califórnia. Foi um princípio de uma nova vida muito difícil. Passou de 
um emprego de contabilista para o de trabalhador agrícola, com uma máquina 
de rastos nas intermináveis campinas californianas, sobre um sol abrasador, o 
período mais difícil da sua vida.

Em 1977 recebe a proposta do tio António Vieira Tomás para comprar 
o negócio da industria da batata doce, que aceitou. A empresa chama-se A. V. 
Thomas Produce, nome do fundador. Começa com um armazém. Em 2020 tem 
30, com uma venda que se calcula chegar aos cem milhões de quilos, para a 
América, Canadá e México. É o maior produtor mundial de batata doce biológica.

É este empresário de sucesso que dispensa grande parte do seu tempo 
para o trabalho comunitário. As suas obras são muitas e variadas, desde a sua 
terra natal – o Pico – até à Califórnia, passando pelo Brasil e outras paragens. 
É um dos mais activos dirigentes da nossa comunidade emigrada na Califórnia. 
Fruto desse trabalho, já recebeu dezoito reconhecimentos públicos de diversas 
entidades ou organizações, incluindo uma comenda.

O Comendador Manuel Eduardo Vieira faz parte de um grupo de homens 
de boa vontade, a quem eu chamo o “Grupo de Gustine”, que têm contribuído 
para o sucesso das nossas tradições culturais no Vale de São Joaquim.

Quanto aos meus cerca de 20 livros escritos e/ou editados, em cerca 
de dez anos, relacionados com a nossa comunidade emigrada, mais da metade 
tiveram o apoio, a apresentação ou a intervenção do amigo Manuel Eduardo Vieira.

Recordo alguns deles: “Adelino Toledo – Uma Voz na Diáspora”; “A 
Irmandade do Espírito Santo de Turlock – 100 anos; “O Rei da Batata Doce”, o 
seu livro biográfico; “Os Meus Versos”; Silveira – Sintra Picoense; “Irmandade do 
Espírito Santo de Gustine – 100 anos”; “João Pires – Uma Leitaria em Gustine”; 
“Forcados Amadores de Turlock – 40 anos”; “Viagem da Lira”; José Ribeiro – Um 
Modesto da Ribeirinha”; “Vacas, Toiros e Chocalhos”; “Três Bispos do Século 
XXI”; “Improvisadores da Ilha Terceira”; “Improvisadores na Diáspora”; “Turlu na 
Califórnia – 1938”; e a lançar em 2020 “Mário Teixeira – Um Bandarilheiro na 
Califórnia”; “Açoreano Sport Club – 50 anos” e “Miguel do Canto e Castro – O 
Decano da Rádio”.

Que a vida lhe continue a sorrir para que a nossa comunidade continue 
a contar com homens que contam…

Casa da Terra Alta, São Mateus, 6 de Fevereiro de 2020.

Estimados AMIGOS

É com uma imensa dor que comunico aos familiares e amigos o faleci-
mento do meu Querido Pai, José Maia Bochechas

09-07-1934 /11-02-2020

Um obrigada a todos por serem seus amigos.

Um beijo de estima

Filha, Elsa Maria Bracons Bochechas Ribeiro

FALECIMENTO
Com pedido de publicação recebemos esta nota que anuncia o falecimento de 
um militar. Que repouse em Paz.

Enviado por S. Sousa e Silva (Ex-oficial miliciano em Angola)
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Saint Vincent de Paul contre les 
esclavagistes mahométans

L’aventure humaine et spirituelle de St Vincent de Paul au 17ème siècle mérite 
réflexion. Comment un saint homme, connu pour sa compassion et son esprit 
pacifique, en est-il venu à souhaiter et préparer une intervention armée en 
Méditerranée pour secourir les dizaines de milliers de chrétiens déportés comme 
esclaves ou maltraités dans les geôles islamiques du Maghreb ?

Auparavant, après la prise de Constantinople en 1453, durant laquelle les Ottomans 
allèrent jusqu’à violer les religieuses sur les autels des basiliques chrétiennes 
pour savourer leur victoire, la géopolitique de l’Europe s’est transformée. Les 
Ottomans étendent peu à peu leur zone d’influence, ils conquièrent l’Egypte des 
mamelouks, la Mecque et l’Arabie, Bagdad et la Mésopotamie, ils occupent les 
Balkans où ils brutalisent les populations.

C’est alors que les pirates barbaresques établis au Maghreb apportent une 
puissante contribution au Sultan de la Sublime Porte qui déploie sa domination 
sur toute l’Afrique du Nord, à l’exception du Maroc. Leur intense activité de 
razzia et de rançonnement va faire vivre les populations maghrébines et enrichir 
Istanbul de manière fulgurante. Comme les Barbaresques vouent une haine 
féroce envers les chrétiens, ils attaquent systématiquement les villes côtières en 
Méditerranée, pour les piller et massacrer les habitants. Ils brûlent les églises, 
capturent les jeunes femmes et les jeunes garçons qu’ils expédient à Istambul 
pour les harems et les loisirs sexuels des dignitaires musulmans.

Année après année, la méditerranée est le théâtre de tragédies : les Barbaresques 
interceptent les navires européens chargés de marchandises et de richesses. 
Ils récupèrent le butin et font prisonniers les passagers, hommes, femmes et 
enfants destinés à être vendus comme esclaves. Des personnalités de la 
noblesse française, italienne, espagnole sont prises en otages et libérées contre 
forte rançon. C’est ainsi que leurs forfaits vont contribuer à consolider l’Empire 
turc et à développer leurs implantations au Maghreb.

Alger et Tunis deviennent les places fortes et les bases arrières de la piraterie 
musulmane. Les Turcs et les pirates maghrébins organisent ensemble les trafics 
humains et les prises de butin, rendant de plus en plus difficile la situation des 
états chrétiens dans les échanges commerciaux. 

Le pape Pie V cherche à mettre en place une stratégie qui puisse desserrer l’étau 
des Turcs sur l’Europe et la méditerranée. Cela aboutit à la bataille de Lépante 
en 1571, qui – contre toute attente – met en échec une des tentatives turques de 
conquérir l’Europe chrétienne et de faire flotter la bannière islamique dans toutes 
ses capitales. 

Mais le brigandage massif se poursuit grâce aux réseaux des pirates barbaresques 
qui interceptent tout ce qui effectue la traversée : matériaux, épices, objets 
précieux, êtres humains. Les états chrétiens comme la France, l’Angleterre, 
l’Espagne, ne réagissent pas, ils acceptent de payer des tributs considérables, 
des rançons énormes, tandis que d’autres comme les Républiques italiennes, 
les Etats pontificaux, Malte, l’Autriche et la Russie refusent catégoriquement de 
négocier avec les pirates de Barbarie.

Les captifs de toutes origines s’entassent néanmoins au cours du 16ème 
siècle dans les bagnes de Tunis et d’Alger. Les esclavagistes musulmans se 
constituent un cheptel chrétien dont ils s’enrichissent. Vincent de Paul lui-même 
fait l’expérience de ce traitement réservé aux butins de razzias, puisqu’il est fait 
prisonnier avec beaucoup d’autres passagers lors d’un voyage en 1605.

Vincent Depaul est né en 1576 près de Dax. Brillant dans les études, il s’oriente 
vers l’Ordre des Cordeliers (Franciscains) et il est ordonné prêtre en septembre 
1600. Lors d’un voyage vers Marseille, il prend le chemin du retour pour 
Narbonne en prenant le bateau. Mais les pirates sachant que le navire est chargé 
de marchandises l’arraisonnent sabre à la main. Ils l’escortent jusqu’à Tunis, où 
l’entrée du port est noire de monde criant « Allah ou Akbar » et exultant d’avance 
à la vue du navire marchand capturé.

Après l’accostage, les notables sont mis à part pour être restitués contre fortes 
rançons, et les autres passagers triés et acheminés vers le lieu de vente des 
esclaves. Alger compte alors environ trente mille esclaves chrétiens, Tunis autour 
de six mille. Vincent est vendu à un vieux fondeur alchimiste chez lequel il doit 
tenir douze fourneaux. 

Ayant constaté l’intelligence et la culture du prêtre, son maître cherche par tous 
les moyens à le convertir à l’islam, sans succès. Puis il le revend à un propriétaire 
terrien. Vincent est conscient de la condition insupportable des milliers d’esclaves 
chrétiens en terre d’islam. Il apprend que la Sublime Porte ne respecte pas le 
traité signé en 1604 avec la France pour libérer les esclaves. Il se demande 
comment alléger les souffrances des prisonniers. 

Mais les circonstances favorables de ses allées et venues dans la propriété où il 
travaille lui permettent un jour de s’enfuir, après deux ans de captivité et de travail 
forcé. Accompagné d’un autre candidat au retour, c’est dans une barque qu’ils 
traversent périlleusement la mer pour aboutir finalement à Aigues-Mortes.

De là, Vincent de Paul se rend à Rome où il partage son souci du sort des 
esclaves avec l’ambassadeur de France. De retour à Paris, il fait la rencontre 
du cardinal de Bérulle, et met au point – grâce à des mécènes – son projet de 
fonder une société au service des pauvres, la société des dames de Charité.  
Nommé aumônier des galères du roi, il va au-devant des condamnés pour les 
assister. Egalement sensible au sort tragique des enfants abandonnés dans les 
rues de Paris, il parvient à en sauver des milliers en quelques décennies. Sa 
rencontre prolongée avec François de Sales, évêque de Genève, l’enracine dans 
sa volonté d’apporter des secours spirituels à ceux qui en ont le plus besoin.

En mai 1627, il crée les Prêtres de la Mission, avec l’appui du roi Louis XIII. 
Cette congrégation prendra le nom de « lazaristes ». Le désir d’organiser le 
soulagement des souffrances, c’est aussi pour Vincent le projet de venir en 
aide aux esclaves prisonniers des bagnes de Barbarie, au Maghreb. Il fonde 
une œuvre en 1645, qui lui permet de faire délivrer plusieurs milliers de captifs 
chrétiens par paiement de rançon, mais il met en place une sorte d’aumônerie 
qui se soucie d’offrir un soutien spirituel et une amélioration des conditions de 
vie. Les missionnaires envoyés par Vincent vont se heurter à l’hostilité des chefs 
musulmans qui répugnent à voir des prêtres sur le sol de l’islam et qui ont déjà 
à plusieurs reprises refusé catégoriquement la construction de chapelles. La 
conversion surprise au catholicisme du fils du bey de Tunis parti avec sa suite se 
faire baptiser en Espagne envenime la situation.

Avançant en âge, et actif au service des pauvres et des souffrants de son 
temps, Vincent se rend compte que les accords et traités passés avec les 
autorités islamiques ne sont jamais respectés. Les navires des Barbaresques 
mandatés par le Sultan et sous l’autorité des deys de Tunis et d’Alger continuent 
d’aborder les bateaux marchands des états chrétiens, les pillent et capturent les 
passagers. Les captifs sont traités comme du bétail, et vendus à leur arrivée. Les 
jeunes femmes, y compris les religieuses, sont expédiées dans les harems des 
dignitaires et du sultan. Les souverains européens protestent continuellement 
contre ces exactions, et rien ne change. Le roi de France montre des réactions 
assez molles, et il ne semble pas décidé à faire la guerre aux pirates musulmans. 
Le dey d’Alger a beau jeu de souligner ironiquement cette attitude velléitaire 
: « Ces Européens ont des cœurs de femmes ! Ils ne tourmentent point leurs 
ennemis ! » 

De son côté, le grand Bossuet, dans son éloge de Pierre de Nolasque, écrit : « S’il y a 
au monde quelque servitude capable de représenter la misère extrême de la captivité 
horrible de l’homme sous la tyrannie du démon, c’est l’état d’un captif chrétien sous 
les mahométans, car le corps et l’esprit y souffrent une égale violence… » 
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Un prêtre genevois de la Mission, le père Noueli, raconte que circulant en soutane 
dans les rues d’Alger pour visiter les esclaves chrétiens mourants, appartenant 
à des musulmans, il est pris par les autochtones pour un juif, et les enfants 
lui crachent au visage, en l’appelant « papa des hébreux » et en l’insultant 
copieusement. Tout chrétien ou tout juif, en tant qu’infidèle, peut être poignardé 
dans le dos à tout moment.

Face à cette redoutable dégradation générale, ayant essayé tous les moyens 
pacifiques, diplomatiques, mis en échec par la stratégie musulmane, Vincent de 
Paul en arrive à ne plus se satisfaire de son Œuvre des Esclaves, et il envisage 
donc à partir de 1658 la manière forte pour résoudre le problème lancinant des 
captifs chrétiens en Barbarie. Pour cela il s’appuie sur son réseau de consuls 
présents dans les villes maritimes du Maghreb.  

N’obtenant aucun résultat concret de la part du roi de France, Vincent de 
Paul constate que les succès défensifs déjà réalisés en Afrique du Nord par 
les Vénitiens, les Génois et les Maltais sont utiles mais insuffisants, et il prend 
la décision de financer lui-même une expédition armée pour aller au secours 
des esclaves et des captifs, et pour stopper les persécutions et les exactions 
permanentes des Barbaresques. Des notables contribuent aux frais de cette 
entreprise de nettoyage des côtes de l’Algérie. Mais Vincent de Paul meurt en 
1660, avant d’en voir les premiers résultats. La même année, Louis XIV envoie 
enfin une quinzaine de navires au-devant des Barbaresques. Cela aboutit à un 
traité, signé par le dey d’Alger en 1666, garantissant la sûreté de la navigation 
chrétienne en Méditerranée. En 1668, le successeur de Vincent de Paul prend 
en charge la supervision des esclaves chrétiens en Barbarie. Mais la piraterie 
islamique reprend de plus belle, et la situation continue de s’aggraver. Toutefois, 
le sultan du Maroc accepte de négocier avec la France et ouvre Fès aux 
Européens, ce qui n’empêche nullement les Algériens de continuer de nuire.

Lors des funérailles de Marie Thérèse d’Autriche, Bossuet s’exclame : « Alger ! Riche 
des dépouilles de la chrétienté, tu disais en ton cœur avare : je tiens la mer sous 
mes lois et les nations sont ma proie. Mais nous verrons la fin de tes brigandages ! » 

Un nouveau traité signé en 1684 est de nouveau violé par les forbans islamiques. 
La France bombarde Alger et Cherchell. En représailles les Algérois exécutent 
de nombreux captifs. Nouveau bombardement.

Atermoiements du roi de France. Un peu plus tard, un nouveau projet de 
libération des territoires maghrébins est proposé à son successeur le roi Louis 
XV.  Dans ses annales, le prêtre et savant italien Ludovico Muratori écrit : « 
Ce sera toujours une honte pour les Puissances de la chrétienté, aussi bien 
catholiques que protestantes, que de voir  qu’au lieu d’unir leurs forces pour 
écraser, comme elles le pourraient, ces nids de scélérats, elles vont de temps à 
autre mendier par tant de sollicitations et de dons ou par des tributs, leur amitié, 
laquelle se trouve encline à la perfidie ».

Ce sont les Espagnols qui maintiennent la pression et qui reprennent Oran en 
1732. Mais ils ne parviennent pas à briser les chaînes des milliers de prisonniers.
Nouveau traité signé par le Premier Consul avec Alger en 1801, aussitôt 
transgressé, comme d’habitude, mais le trafic s’atténue quelque temps. Lors 
du Congrès de Vienne, les Anglais et les Français semblent d’accord pour une 
intervention contre les pirates d’Alger. L’amiral Smith adresse un message à tous 
les gouvernements européens. En 1824, les esclaves chrétiens sont toujours au 
nombre d’arrivages de dix mille par an. 

C’est en 1830 que le corps expéditionnaire français fort de trente sept mille 
hommes débarque à Alger. Deux cent ans après son initiative, le projet de Vincent 
de Paul aboutit sur le terrain. Les esclaves sont libérés.

La presse internationale salue avec enthousiasme la réussite de l’expédition. La 
Suisse déclare que la prise d’Alger est une victoire de la civilisation.

« Un succès vient de couronner une glorieuse entreprise tentée contre le plus 
puissant des états d’Afrique asile du brigandage ! Elle promet la sécurité de la 
Méditerranée, elle brisera les fers des esclaves chrétiens ».

Jules Ferry lui-même y voit un « acte de haute police méditerranéenne ».

Les Lazaristes de Vincent de Paul maintiennent leur Œuvre en Algérie, en Tunisie 
et au Maroc, au service des plus pauvres.

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Abbé Alain René Arbez, 
prêtre catholique.

Europe

Europe

Au total, 37 000 soldats de 18 pays, dont 
20 000 Américains, vont participer à 
Defender Europe 20 en mai et en juin dans 
plusieurs pays européens. 

Par LePoint.fr (avec AFP)

Près de 9 000 soldats américains sont basés actuellement en Europe. Mais dans 
les semaines à venir, leur nombre va croître, et ce, jusqu’au mois de mai prochain. 
À cette date, 20 000 militaires américains sont attendus pour participer à l’exercice 
militaire Defender Europe 20, qui sera également le plus gros déploiement militaire 
des États-Unis depuis 25 ans sur le sol européen. Au total, 37 000 soldats de 18 
pays participeront à cet exercice, qui se déroulera dans 10 pays, ont l’Allemagne.
Les premiers envois de soldats américains ont commencé en février, alors 
que 13 000 pièces d’équipements de l’armée américaine devront franchir 
jusqu’à 4 000 km pour parvenir à destination. Le premier navire contenant le 
matériel de l’armée américaine est arrivé début février au port d’Anvers, en 
Belgique, relate Le Soir. Plusieurs dizaines de soldats de la réserve de l’armée 
américaine sont également déjà à pied d’œuvre en Allemagne selon DVIDS, 
le service de distribution d’images et de vidéos de la défense américaine.
Les marins, aviateurs et fantassins américains arriveront en Europe par voie 
aérienne et maritime, utilisant plusieurs ports et bases aériennes du continent, 
notamment le port de La Rochelle. Dans un communiqué publié en décembre, 
l’armée américaine expliquait que l’objectif de cet exercice était de « démontrer 
la capacité de l›armée américaine à déployer rapidement une force importante 
pour soutenir l’Otan et à répondre à n›importe quelle crise ».

Pas dirigé contre la Russie

Le général Christopher Cavoli, commandant des forces terrestres américaines en 
Europe, avait précisé devant des journalistes qu’il s’agissait aussi de « démontrer 
la puissance militaire » américaine face à des adversaires comme la Russie. Le 
secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a néanmoins assuré début février 
que la Russie n’était pas la cible de Defender Europe 20. « Il n’est dirigé contre 
aucun pays en particulier et doit démontrer la capacité à déployer rapidement 
des forces américaines en Europe pour aider à la protection des alliés de l’Otan, 
en cas de nécessité », a-t-il expliqué à l’Agence France-Presse, précisant que 
cet exercice « illustre l’engagement fort des États-Unis envers l’Otan et pour la 
liberté et la sécurité de l’Europe ».

La Russie, comme les États membres de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe, avait été informée de l’exercice par Washington, suivant 
les règles en la matière. Dans la foulée de ces précisions, le général américain Tod 
Wolters, commandant suprême de l’Otan en Europe, et Valeri Guerassimov, chef 
d’état-major russe, s’étaient rencontrés à Bakou, en Azerbaïdjan, s’engageant à 
maintenir le contact pour éviter notamment tout « incident » militaire.
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La Mafia Nigériane s’Implante en Europe
par Judith Bergman

Traduction du texte original: Europe’s Nigerian Mafia

•	 Le Washington Post indique que, selon les services de renseignement ita-
liens, la mafia nigériane est « la plus structurée et la plus dynamique » de 
toutes les organisations criminelles étrangères ... Les réseaux criminels nigé-
rians ont une particularité, c’est qu’ils ne reculent devant aucune brutalité ...

•	 Au Canada ou Black Axe s’est également implanté, le Globe and Mail a 
décrit l’organisation en 2015 comme un « culte de la mort » ... lié à « des 
décennies de meurtres et de viols » ... Aux États-Unis, le FBI a récemment 
déterminé que Black Axe était l’auteur d’une série de fraudes financières.

•	 « ... les trafiquants d’êtres humains obligent leurs victimes à demander 
l’asile. Une régularisation leur permettra de demeurer en Allemagne, où 
elles continueront d’être exploitées dans les réseaux de prostitution. » - 
Andrea Tivig, Terre des Femmes, Infomigrants.net, 15 mars 2019.

•	 Dans les débats politiques, les effets néfastes de la migration sur le dé-
veloppement de la criminalité en général, et de la criminalité des gangs 
en particulier, n’obtiennent pas l’attention qu’ils méritent. C’est bien dom-
mage.

Que la mafia nigériane tienne aujourd’hui le haut du pavé en Italie n’a rien 
d’étonnant : ce pays a été l’une des portes d’entrée des migrants en Europe. 
Photo : un bateau pneumatique tentant de traverser la Méditerranée en direction 
de l’Italie avec 47 migrants africains à bord. Il sera secouru par le Sea Watch 
3 battant pavillon néerlandais au large des côtes libyennes le 19 janvier 2019 
(photo de Federico Scoppa / AFP via Getty Images)

L’Europe doit désormais compter avec la mafia nigériane. Ses trafics ont pris une 
dimension continentale et elle a intégré le club des réseaux criminels à croissance 
rapide. En réalité, cette mafia nigériane n’est pas une mais multiple et se compose 
de groupes rivaux tels que Black Axe, Vikings et Maphite. Très récemment, les 
autorités italiennes, françaises, allemandes, néerlandaises et maltaises ont mené 
une opération coordonnée au plan international contre deux des principales mafias 
nigérianes. La police accuse ces gangs de trafic d’êtres humains, de trafic de 
drogue, de vol, d’extorsion, de violences sexuelles et de prostitution.

Selon le Washington Post de juin 2019 :

«[en Italie, la mafia nigériane] contrôle désormais un territoire qui va de Turin au 
nord à Palerme au sud. Ils vendent de la drogue et prostituent des femmes dans 
les rues italiennes. Ils recrutent de nouveaux membres tant parmi les migrants 
illégaux que dans les centres d’accueil gérés par le gouvernement italien ».

Le Washington Post affirme que la mafia nigériane « contrôle des dizaines de 
milliers de femmes ». Il cite les services de renseignement italiens, qui déclarent 
que les mafias nigérianes sont, de toutes les entités criminelles étrangères 
opérant en Italie, « les mieux structurées et les plus dynamiques ».

« Certains experts affirment que pas moins de 20 000 femmes nigérianes, 
sont arrivées en Sicile entre 2016 et 2018, victimes d›une traite entièrement 
coordonnée par des Nigérians, depuis le Nigéria jusqu›à l›Italie. Nombre d›entre 
elles étaient mineures. »

Si les trafiquants nigérians ont pris une telle importance en Italie, c’est que ce 
pays a été l’une des portes d’entrée de la migration de masse en Europe.

Les réseaux criminels nigérians se caractérisent par une incroyable brutalité 
- la police italienne compare leur implantation à une «guérilla urbaine» - et 
une utilisation très particulière du vaudou. Selon un article de juillet 2017 de 

l’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations (OIM), les 
proxénètes nigérians « scellent la sujétion de leurs victimes à l’aide d’un rituel 
vaudou ou d’un rite d’initiation (la victime promet d’honorer sa promesse) ». Mais 
la peur n’est pas absente du processus de domination : les femmes craignent 
également « les représailles que les trafiquants promettent d’exercer contre les 
membres de la famille restés au pays d’origine ».

Dans un rapport rendu public en 2017, l’OIM-Italie a constaté que :

« entre 2015 et 2017, le nombre des victimes potentielles de la traite sexuelle arrivant 
par la mer a augmenté de 600%. Cette hausse s’est poursuivie au cours du premier 
semestre de 2017 ; la plupart des victimes sont en provenance du Nigéria ».

Dans ce même rapport, l’OIM a estimé que 80% des Nigérianes, souvent 
mineures, qui ont mis le pied en Italie –leur nombre est passé de 1 454 en 2014 à 
11 009 en 2016 - étaient « des victimes potentielles des réseaux de proxénètes ».
La mafia nigériane ne s’est pas cantonnée à l’Italie. Elle a étendu ses activités 
au nord de l’Europe en direction de l’Allemagne et de la Suède. À Londres, un 
trio de Black Axe a été reconnu coupable de blanchiment de près d’un million de 
livres sterling volées par fraude téléphonique et par e-mail. La mafia nigériane, 
en particulier le groupe Black Axe, s’est également implantée au Canada. En 
2015, le Globe and Mail a décrit Black Axe comme un « culte de la mort » qui 
s’est illustré des « décennies durant par des meurtres et des viols, et dont les 
membres prêtent serment dans le sang ». Aux États-Unis, le FBI a établi qu’une 
série de fraudes financières était lié à Black Axe. Selon certains médias, « le 
gang est responsable, aux États-Unis et dans le monde, d’arnaques qui ont 
généré plusieurs millions de dollars de perte ».

En Suède, la police a décrit Black Axe comme « l’un des syndicats du crime les 
plus efficaces au monde ». Le magazine suédois Expressen a récemment publié 
un article sur le fonctionnement de Black Axe: une Nigériane de 16 ans est appâtée 
par un emploi de coiffeuse en Suède. À son arrivée, Black Axe la contraint à se 
prostituer sur fond de rituel vaudou. « Nous avons ton sang maintenant », lui ont dit 
les membres du gang, « Même si tu t’enfuis, nous te retrouverons ».

En 2018, en Suède, trois Nigérians ont été poursuivis à Malmö pour de fausses 
promesses d’emploi faites à de jeunes nigérianes. A leur arrivée, elles ont été 
contraintes de consommer un cœur de poulet cru dans le cadre d’un rituel vaudou, 
puis elles ont été mises sur le trottoir. Selon le procureur suédois, le rituel vaudou 
est un bon moyen de contrôle et d’exploitation des victimes par la superstition.

Des rituels similaires ont été constatés au Royaume-Uni en 2018, quand un 
trafiquant a entrepris d’organiser l’arrivée de Nigérianes en Allemagne. La même 
année, en Espagne, un réseau de 12 proxénètes nigérians a été arrêté. Eux aussi 
forçaient des femmes à se prostituer sur fond de rituels vaudous. En Allemagne, 
un article récent de Deutsche Welle fait état d’un nombre croissant de femmes 
nigérianes prostituées dans l’un des plus importants quartiers chauds de Duisbourg. 
Selon Barbara Wellner de l’association Solidarité avec les femmes en détresse, les 
trafiquants ont « organisé l’immigration illégale de la plupart de ces femmes ».

Selon Info-Migrants de mars 2019, le nombre de nigérianes contraintes à se prostituer 
en Allemagne, bien que relativement faible, a augmenté ces dernières années. En 2013, 
les Nigérianes ne représentaient que 2,8% des victimes connues, mais leur nombre est 
passé à 5% en 2016 et à 8% en 2017. Dans le même article, Andrea Tivig de l’association 
Terre des Femmes, indique que les trafiquants pofitent à fond du droit d’asile :

« J’ai appris qu’en Italie ... les trafiquants demandent à leurs victimes de déposer une 
demande d’asile. Elles obtiennent un permis de séjour qui leur permet de résider en 
Allemagne, mais elles continuent d’être exploitées dans des réseaux de prostitution. »

Les mafias nigérianes ne représentent qu’une partie - très problématique au 
demeurant -, de la criminalité importée à l’occasion des flux migratoires en 
Europe. Comme l’a montré maintes fois le Gatestone Institute, la criminalité 
liée aux gangs de migrants menace directement les citoyens européens. En 
novembre 2018, Naser Khader, député danois membre du Parti conservateur 
et co-fondateur du Muslim Reform Movement, a écrit dans le Jyllands-Posten :

« En plus d›une attirance commune pour le crime, les gangs d›immigrants ont 
développé une culture qui mélange religion, appartenance au clan, honneur, 
honte et fraternité ... Plus vous êtes dur et brutal, plus vous êtes fort, puis vous 
prenez conscience de vous-même et devenez un pôle d’attraction ».

En Suède , la criminalité liée aux gangs de migrants pose aujourd’hui un problème 
quasi-insurmontable : certains experts évoquent une « situation de guerre ». Le 
Danemark aussi est en butte à cette criminalité importée. En Allemagne, où les 
gangs de migrants sont répertoriés comme des famille criminelles, les autorités 
ont compris qu’elles allaient devoir affronter le problème pendant des décennies.
Dans les débats politiques, les effets néfastes de la migration sur le développement 
de la criminalité en général, et sur le développement de la criminalité des gangs 
en particulier, n’ont pas l’attention qu’ils méritent. C’est bien dommage !

Judith Bergman, chroniqueuse, avocate et analyste politique, est Distinguished 
Senior Fellow du Gatestone Institute.
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Robertine Barry, première 
femme journaliste et illustre 
oubliée

JOHANNE FOURNIER/Le Soleil
Collaboration spéciale

Bien peu de gens connaissent Robertine Barry, même dans la confrérie 
journalistique. Pourtant, elle fut la première femme journaliste canadienne-
française, ouvrant par le fait même la voie à d’autres femmes qui ont ensuite 
pu pratiquer la profession. Elle a aussi été la première Québécoise à se 
porter publiquement à la défense des droits des femmes. Sortir de l’ombre 
Robertine Barry, c’est rendre hommage à la contribution des femmes qui, 
comme elle, ont brisé le fameux plafond de verre.

Pour la biographe et romancière Sergine Desjardins de Rimouski, qui a 
consacré trois ans de sa vie à documenter la vie de cette illustre oubliée, 
«il est très important que Robertine Barry retrouve sa juste place dans 
notre mémoire collective». À bien y penser, il n’est pas surprenant qu’Émile 
Nelligan ait composé un poème pour Robertine Barry intitulé L’indifférence.

Une enfance dans l’Est-du-Québec

Robertine Barry est née à L’Isle-Verte, près de Rivière-du-Loup, le 26 
février 1863. Mais, elle n’a pas vraiment vécu à cet endroit. En fait, Aglaé 
Rouleau, la mère de Robertine, était venue accoucher auprès de sa mère, 
comme c’était souvent la coutume à l’époque. Aussitôt que ses parents 
ont pu traverser le fleuve, ils sont retournés aux Escoumins, où le père de 
Robertine, John Barry, travaillait. Lorsque Robertine a dix ans, la famille 
déménage à Trois-Pistoles. Elle termine ses études chez les Ursulines à 
Québec.

Rêve déçu

Robertine a toujours rêvé de devenir journaliste. À l’âge de 17 ou 18 
ans, elle envoie des articles auprès de différents éditeurs de journaux. 
«Personne ne lui répond, sauf un, qui lui dit qu’il est d’accord, mais à la 
condition qu’elle ne signe pas ses articles, raconte Sergine Desjardins. 
Elle lui répond que ce qu’elle écrit, elle le signe.»

N’arrivant pas à travailler comme journaliste, Robertine Barry projette alors 
d’écrire un roman avec sa sœur Évelyne. Mais, celle-ci préfère prendre 
le voile plutôt que la plume. Devant tant d’insuccès, Robertine fait une 
première dépression. Croyant qu’elle puisse avoir la vocation, ses parents 
l’envoient dans un couvent à Halifax, où elle enseigne la musique. Mais, 
comme elle n’a pas la vocation, elle revient à Trois-Pistoles. Plus tard, elle 
déménage avec sa famille à Montréal.

Dès ses premiers articles, qu’elle signe Françoise, Robertine Barry 
revendique le droit à l’éducation pour les femmes.

Sa première chance avec Honoré Beaugrand

Il s’écoule huit ans entre sa première offre à des éditeurs et la réponse 
positive d’Honoré Beaugrand, propriétaire et directeur du journal La Patrie. 
«Elle publiait une chronique qui était en première page, décrit la biographe. 
Elle faisait aussi différents travaux à l’intérieur du journal. Elle faisait de la 
traduction, entre autres, parce qu’elle était bilingue.»

Dès ses premiers articles, qu’elle signe Françoise, elle revendique le droit 
à l’éducation pour les femmes. «C’était extrêmement mal vu, rappelle Mme 
Desjardins. Elle revendiquait l’ouverture des bibliothèques, l’accès des 
femmes à l’université et le droit de vote des femmes. Elle recevait des lettres 
qui l’insultaient. Des lecteurs lui écrivaient en disant qu’ils ne croyaient pas 
que la personne qui se cachait sous le pseudonyme de Françoise était 
une femme. Ils disaient que ses articles étaient beaucoup trop rationnels, 
beaucoup trop sensés, beaucoup trop bien écrits pour que ce soit une 
femme.»

Quand elle commence à être plus connue, les insultes continuent; on 
l’appelle «Monsieur». À la Saint-Valentin, elle reçoit des cartes satyriques 
illustrant une femme à barbe. Sous l’illustration, il est écrit : «Gardez la place 
que la Providence vous a confiée».

Sa relation avec Émile Nelligan

Robertine Barry anime Les beaux jeudis de Robertine, où elle reçoit des 
étudiants en littérature, dont Émile Nelligan. D’ailleurs, une rumeur laisse 
croire qu’elle et Nelligan auraient vécu une liaison amoureuse. Robertine a 
36 ans, Émile en a 18. La journaliste et le poète vont au théâtre ensemble.

Il faut dire que Robertine connaît Émile depuis son enfance puisqu’elle est 
amie avec sa mère, Émilie Hudon Nelligan.
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Comparée à Sand

Robertine Barry publie un recueil de nouvelles intitulé Fleurs champêtres. 
«Elle a été comparée à George Sand et à Honoré de Balzac, souligne 
l’écrivaine. Mais, l’ultramontain [Jules] Tardivel, qui publiait un journal qui 
s’appelait La Vérité, a beaucoup critiqué Robertine […] parce qu’elle ne 
parlait pas de religion. Robertine parlait, dans ses nouvelles, des femmes 
victimes de violence. C’était mal vu. Il y a eu toute une polémique et des 
querelles dans les journaux.» Mais, Robertine ne se préoccupait guère 
de ces controverses.

Première femme conférencière

Robertine Barry devient la première femme conférencière de l’Institut 
canadien. «Pour elle, c’était très difficile de donner des conférences, 
précise sa biographe. Ça la stressait énormément de prendre la parole 
en public. C’était très mal vu, pour une femme, de prendre la parole en 
public.»

En 1900, elle est choisie pour aller à l’Exposition de Paris, d’où elle écrit 
des lettres qui sont publiées dans La Patrie. Une fois revenue de voyage, 
elle souffre de typhoïde. Durant sa maladie, elle décide de fonder Le 
Journal de Françoise, dans lequel elle accorde une très grande place 
aux femmes.

En 1904, elle fait partie d’une délégation, avec quinze autres journalistes, 
qui se rendra à la Foire universelle de Milan. À ce moment-là, on la 
nomme présidente de l’Association des femmes journalistes.

L’année suivante, elle écrit une pièce de théâtre intitulée Méprise qui, 
selon la romancière, a été fort bien critiquée.

Pionnière du féminisme

«Elle s’intéressait beaucoup à la politique, contrairement à ce qu’on 
disait d’elle, soutient Sergine Desjardins. Elle allait souvent à Ottawa. 
Elle critiquait aussi beaucoup le clergé.»

Elle est membre de la première association féministe, la Fédération 
nationale Saint-Jean-Baptiste.

«À l’époque, c’était le féminisme chrétien, précise sa biographe. Ça ne 
convenait pas à Robertine parce qu’elle était une féministe de droits. 
Pour le féminisme chrétien, la mission de la femme était à l’intérieur 
du foyer et à l’extérieur, c’était notamment pour les bonnes œuvres.»

Les joies du célibat

Robertine Barry prônait les joies du célibat. «C’était très mal vu, 
rappelle Sergine Desjardins. La mission des femmes, selon la religion 
de l’époque, c’était d’être mère ou religieuse.»

«Si elle avait été mariée, elle aurait eu beaucoup moins de liberté, 
déduit-elle. C’était une femme qui aimait être libre et voyager seule, qui 
roulait à bicyclette et marchait le soir dans les rues de Montréal. Elle 
était vraiment avant-gardiste. Elle ne se préoccupait pas de l’opinion 
des autres et n’était pas conformiste.»

Triste fin de vie

Le Journal de Françoise ayant fait faillite parce que personne ne veut 
financer une publication dirigée par une femme et y ayant dilapidé 
toutes ses économies, Robertine Barry est nommée inspectrice du 
travail puisqu’elle avait souvent pris la défense des travailleuses dans 
les usines. Elle fait alors une autre dépression. Or, le médecin lui 
conseille de voyager. Elle part pour Paris.

Lorsqu’elle revient de voyage, elle n’est guère mieux. Elle décède le 
7 janvier 1910 à l’âge de 46 ans. Une congestion cérébrale est la cause 
connue de son décès. Cependant, sa biographe croit plutôt qu’il puisse 
s’agir d’un suicide.

«Elle a pu se suicider avec les médicaments qu’on lui avait donnés 
pour sa dépression, soupçonne-t-elle. Mais, je n’ai aucune preuve. Ses 

amis ne savaient pas qu’elle était malade. Personne n’avait été averti, 
ni même Émilie [Hudon Nelligan], qui demeurait dans l’appartement 
en haut. Dans toutes les lettres écrites par ses amis, ils trouvaient ça 
étrange.»

UNE MÉMOIRE À HONORER

MATANE — Robertine Barry a donné son nom à un prix de journalisme, 
à une petite rue à Montréal, à un canton en Abitibi et à certaines salles 
de classe, dont au Collège Marie-de-l’Incarnation à Trois-Rivières. Mais 
dans les régions où elle est née et où elle a vécu, que ce soit à L’Isle-
Verte, à Trois-Pistoles ou aux Escoumins, rien n’évoque sa mémoire. 
Seule une petite plaque située à L’Isle-Verte rappelle qu’elle est née 
dans cette municipalité de la MRC de Rivière-du-Loup.

Harold Michaud de Rimouski souhaite corriger cette amnésie dans 
l’histoire régionale. Le journaliste indépendant et président de la 
Fondation Sandy-Burgess, nommée en hommage à un journaliste du 
Bas-Saint-Laurent, a adressé une proposition par écrit au préfet de la 
MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, visant à mettre en valeur le 
nom de la première femme journaliste au Canada français, née en 1863 
à L’Isle-Verte. Sa lettre a été envoyée en copie conforme à la mairesse 
de L’Isle-Verte, Ginette Caron. «Notre équipe serait particulièrement 
heureuse et reconnaissante si la région célébrait la contribution sociale 
de la journaliste Robertine Barry, soit en attribuant son nom à un édifice, 
à une rue ou à un parc», écrit M. Michaud.

Celui-ci dit n’avoir reçu aucune nouvelle par rapport à sa missive 
envoyée le 24 janvier. «Je suis en attente d’une réponse, fait savoir 
Harold Michaud. À mon avis, ce serait regrettable que la MRC de 
Rivière-du-Loup ne donne pas suite à cette initiative-là. Je trouve ça 
triste, surtout que dans son propre patelin, on ne l’a pas honorée.» En 
même temps, il n’en est pas surpris. «Je constate, comme beaucoup 
de gens, qu’il y a très peu de noms de femmes qui ont été donnés à des 
édifices et à des rues à travers le Québec, indique le Rimouskois. Je 
pense que les élus de la MRC de Rivière-du-Loup ont maintenant pas 
mal de raisons pour pouvoir honorer la mémoire de cette femme qui est, 
à mon avis, hors du commun.»

Joint par téléphone, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup confirme 
avoir pris connaissance de la proposition d’Harold Michaud. «On a eu 
une discussion avec l’administration de la MRC, mais c’est important 
que l’on ait une discussion au sein du conseil de la MRC et qu’on 
profite aussi de la présence de la mairesse de L’Isle-Verte pour pouvoir 
échanger avec elle sur la volonté de reconnaître la contribution de Mme 
Barry, fait savoir Michel Lagacé. Dans le cas de la MRC de Rivière-du-
Loup, on n’est pas propriétaire de grand-chose dont on pourrait donner 
le nom de Mme Barry. Mais ce qui est clair, c’est qu’on a une volonté 
d’en discuter et de voir comment on pourrait apprécier la contribution 
de cette dame-là au journalisme féminin ou au journalisme tout court.» 
L’élu confirme que le sujet sera à l’ordre du jour de la séance de travail 
de la MRC de Rivière-du-Loup qui se tiendra à la mi-mars. Quant à la 
mairesse de L’Isle-Verte, Ginette Caron, elle n’a pas rendu nos  appels.
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O que faz hoje a riqueza das nações?
 
Na segunda metade de Setecentos, o escocês Adam Smith publicou um 
livro de “filosofia económica” com este título, que fez escola. Segundo esses 
princípios da economia política, a criação de valor mercantil (ou “rendimento”) 
provinha de três fontes: da terra (mais latamente, de toda a propriedade de 
raiz), do trabalho humano e do capital acumulado. Marx e outros esforçaram-
se por demonstrar que toda a riqueza vinha exclusivamente da apropriação 
indevida de uma parte do produto do trabalho – o que só seria verdadeiro 
para o industrialismo do seu tempo, e não era decerto o caso para muita 
concentração derivada directamente da conquista, da espoliação fiscal e 
de muitas outras formas de aproveitamento das posições de poder ou de 
vantagem (nomeadamente nas trocas comerciais).

Nos tempos actuais, os economistas Acemoglu e Robinson (Porque falham 
as nações?, 2013) voltaram a discutir o problemas da “natureza e causa 
das riqueza das nações”, inclinando-se para o papel decisivo que teriam 
instituições como o Estado, a lei e a política quando estas desempenham 
uma função inclusiva (isto é, são capazes de integrar positivamente sempre 
mais gente) em vez de se aferrarem a dinâmicas “extractivas” (pilhagens, 
comércio leonino, confisco) que reforçam o poder, a riqueza e o bem-estar de 
uns quantos em prejuízo da maioria. Sobre isto, também já haviam reflectido 
autores de nomeada como os sociólogos Thorstein Veblen (1857-1929) e Max 
Weber (1864-1920) ou o economista Karl Polanyi (1886-1964). 

O que fará o elevado nível de riqueza de que beneficiam, em média, os 
cidadãos e outros habitantes da Suíça? E o bem-estar que se diz existir numa 
Suécia? Ou as liberalidades bem “regadas” de que gozam os Holandeses? 
Estes, são países antigos, de cultura judaico-cristã e dimensão comparáveis a 
Portugal. Também situados na mesma área geográfica e com uma experiência 
de organização política nacional bem antiga, num quadro de autonomia 
(relativamente a outros poderes externos porventura ameaçadores). 

Em contraste, uma Hungria, uma Bélgica ou, ainda mais acentuadamente, 
uma Grécia, mantêm-se, como Portugal, na posição claramente secundária 
(em termos de riqueza nacional) no mundo contemporâneo que a história foi 
talhando. E não estamos a falar de grandes potências como várias existentes 
na Europa e ainda menos de nações de uma outra escala, continental, como 
são a Rússia e os Estados Unidos da América do Norte, ou quase-continental 
como a China, a Índia, a Austrália, a África do Sul, o Brasil ou a Argentina. Nem 
sequer de vários países situados em patamares dimensionais intermédios a 
estes. E muito menos de regiões atrasadas e pobres como, por exemplo, o 
Bangladesh, Moçambique ou a Guatemala.   

A conhecida tese de Weber sobre o papel das religiões católica e protestante 
sobre o diferente desenvolvimento económico dos países europeus depois 
dos grandes cismas dos séculos XVI e XVII ainda beneficia de uma aceitação 
académica bastante ampla. Mas outros esquemas interpretativos foram 
entretanto avançados para justificar tais dinamismos diferenciais, incluindo 
factores atinentes às políticas governamentais prosseguidas, à natureza 
dos interesses económicos capitalistas e mesmo a características psico-
sociológicas das populações potenciadas no quadro da Modernidade (séculos 
XIX e XX). Não é disso que queremos agora falar (até porque duvidamos 
alguma coisa da validade das ciências sociais que conhecemos até agora 
para nos iluminar o próximo futuro), mas antes da revisitação de alguns dos 
dados mais importantes que facilmente podemos constatar terem existido 
nos processos de industrialização, e posterior passagem a uma fase “pós-
industrial”, em alguns desses países mais parecidos com Portugal.     

Ensaiemos então uma espécie de comparação deste pequeno país talhado 
à margem das Espanhas, com o dos Suíços, e depois com cada um dos 
restantes. Fazêmo-lo como simples exercício especulativo, sem qualquer 
obediência a métodos científicos ou historiográficos (ou tidos como tal), mas 
apoiados em factos incontestáveis que nos dispensamos de referenciar 
documentalmente. Mas, de modo implícito, guiar-nos-ia uma certa ideia de 
sociologia histórica compreensiva, buscando inspiração em algo do muito que 
nos legou a análise Weberiana.

A Europa moderna começa a constituir-se depois das guerras religiosas 
e dos “trinta anos” (1618-1648) e sob o efeito dos abalos Renascentistas, 
originados de Itália mas com repercussões mais vastas e sofrendo igualmente 
os seus efeitos, em particular vindos dos mares por onde pioneiravam os 
Portugueses. Além das crenças pessoais e sociais, das acusações e matanças 
por “traição à Fé” ou “ofensa a Deus”, os Príncipes reinantes no âmago do 
continente tomaram partido. E lançaram cada uma das suas nações (que eles 
identificavam consigo próprios ou com o território que dominavam) num ou 
noutro alinhamento internacional, num cálculo que passava necessariamente 
por negociações da diplomacia mas se resolvia, em última instância, no 

desfecho de uma batalha ou por esgotamento de recursos (económicos, 
militares, demográficos ou anímicos) numa guerra mais prolongada, como 
aconteceu com aquele período que culminou com a Paz de Vestfália (1648, 
fechando as guerras religiosas do século anterior, reorganizando a Europa e 
garantindo as independências da Suíça e dos Países Baixos) e o Tratado dos 
Pirenéus (1659), que selou vastas perdas para Espanha “dos Filipes” mas 
garantiu a permanência da Catalunha sob sua soberania, enquanto a França 
“dos Luíses”, de Colbert, Richelieu e Mazarin ascendia na Europa, depois de 
ter dado uma ajuda ao nosso rei D. João IV na sua Guerra da Independência.
Vejamos o caso da Suíça. País montanhoso no centro geográfico da Europa 
era constituída por um conjunto de cidades e aldeias camponesas (de pastores, 
artesãos e pequenos cultivadores) quando no século XIII se formalizou 
uma estrutura política confederal que reunia e aliava esses cantões contra 
investidas exteriores. Isto, a despeito de, à divisão linguística, se ter somado 
depois a divisão religiosa entre protestantes e católicos. 

Mas as próprias dificuldades de comunicação interna terão habilitado o seu 
povo a conviver com (e a integrar) essas diferenças, ao contrário de outros 
povos habitando cordilheiras como os Pirenéus ou os Alpes Austro-Italianos. 
O domínio de Napoleão foi passageiro e não afectou o essencial da sua 
independência e, doravante, da sua neutralidade na política e nos conflitos 
intra-europeus. O regime constitucional adoptado também terá sido decisivo 
para o estabelecimento e perduração deste consenso: assente num esquema 
de democracia representativa mas com diversos mecanismos de participação 
directa dos cidadãos, incluindo o uso frequente de referendos deliberativos e 
de assembleias populares nas circunscrições mais pequenas, com governos 
de coligações partidárias estáveis e, finalmente, dispensando qualquer 
prerrogativa ou honrarias simbólicas para a chefia do Estado: muito próximo 
de um efectivo conceito de República.

Foi sobre esta realidade que chegou a revolução industrial – como, 
sucessivamente embora de forma diferenciada, a todas as regiões da 
Europa. Beneficiando da sua paz armada, do progressivo afluxo de capitais 
em busca da segurança que não encontravam noutros países e do trabalho 
empreendedor e rigoroso de mestres e oficiais-de-ofício, o país viu nascer uma 
indústria ligeira que rapidamente ganhou reputação de qualidade, inclusive 
no estrangeiro, o que lhe garantiu desde logo mercados externos estáveis. 
Foi o caso de relojoaria e, logo a seguir, de outros equipamentos mecânicos 
de precisão, bem como em certos segmentos da química fina, em particular 
na farmacêutica. Aproveitando a excelência das pastagens alpinas, de igual 
modo cresceu a atracção (interna e externa) pelos produtos lácteos. E, uma 
vez lançado em boas bases o processo de desenvolvimento económico, 
outras áreas se seguiram, incluindo produtos avançados da metalomecânica 
(locomotivas, automóveis e até armamento) e o turismo dos desportos-de-
Inverno, uma das novidades do século XX e da “civilização dos lazeres”. Não 
por acaso, a Suíça de Voltaire e de outros refugiados (incluindo o anarquista 
Bákunine, o bolchevista Lénine e judeus fugindo ao nazismo) acolheu desde 
logo a sede de organismos de vocação universal como a Cruz Vermelha, a 
Sociedade das Nações ou a Organização Internacional do Trabalho – o que 
obviamente reforçou a sua singular posição na Europa e no mundo; posição 
esta que, por sua vez, a afasta de uma integração política na União Europeia, 
embora tenha acordos de comércio livre com ela. Mas o seu sucesso e a sua 
especificidade também lhe trouxeram problemas: acolhimento e protecção 
de dinheiros e de outras riquezas ilícitas; poluição pelo atravessamento de 
intensos fluxos rodoviários mercantis; demografia deficitária com imigrações 
nem sempre desejadas; etc. 
   
A Suécia é um país no qual o longo “reinado” da social-democracia no século 
XX deixou uma marca importante de bem-estar e justiça social, com impostos 
altíssimos para os rendimentos “astronómicos” mas muita acção social 
distributiva e escassos sinais de corrupção. Vale a pena lembrar que no século 
XVII a Suécia de Gustavo Adolfo era um pequeno império regional, impondo 
o seu domínio a vários países nórdicos, e mesmo a partes da Alemanha e da 
Rússia. Depois, mercê de movimentos independentistas e do fortalecimento 
alemão, ficou reduzida à sua home land tradicional, um país de área cinco 
vezes maior do que Portugal mas com uma população equivalente à nossa. 
Como foi possível tal milagre no espaço de três ou quatro gerações? De novo, 
a diplomacia e a política externa terão tido um papel muito importante já que, 
nestes decisivos séculos XIX e XX, a Suécia se manteve sempre neutral e 
isenta de guerras, embora com o mesmo tipo de paz armada defensora da 
sua territorialidade e dissuasora face a eventuais atacantes. Por outro lado, 
o seu imperialismo anterior não se prolongou pela conquista de territórios 
de além-mar, nomeadamente africanos (mais remotamente americanos ou 
asiáticos), o que não impediu os seus navios de comércio de se abalançarem 
por tais regiões desde os anos oitocentistas, mas livrou a Suécia do ónus 
da “descolonização” em pleno século XX. É também apontado o facto 
de um precoce esforço nacional para a escolarização geral da população, 
processo que eventualmente terá sido facilitado pela predominância religiosa 
do luteranismo no país: três gerações após, os Suecos eram um povo 
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educado, a despeito da persistência de uma importante população rural; 
mas experimentaram, antes de quaisquer outros, as angústias existenciais 
do após-bem-estar e das interrogações sobre o sentido da vida (vide a sua 
produção artística). 

Além destes diversos factores, todos eles importantes, dois outros terão 
contribuído decisivamente para o alto standard atingido pela Suécia em 
muitas tabelas comparativas internacionais. O primeiro, foi a política nacional 
– guiada pelos governos mas assumida pelo patronato e à qual aderiram 
os trabalhadores (dos sindicatos, às fortes cooperativas) – de lograr uma 
autonomia económica no espaço da produção, face aos seus fortes e 
desafiantes vizinhos, sobretudo alemães. Apesar de ter um mercado interno 
relativamente limitado, mas com forte apoio na ciência, na engenharia, nos 
programas de infraestruturação do território, no aproveitamento das suas 
riquezas florestais e mineiras, e nas necessidades da defesa militar, a Suécia 
conseguiu guindar-se a posições cimeiras em alguns sectores da competição 
internacional: electricidade, metalomecânica, química dos explosivos, 
indústrias do pescado e até no mais volátil sector segurador-financeiro. O 
outro factor decisivo foi de ordem interna, na organização do Estado e na 
relação deste com a sociedade: referimo-nos à independência do sistema 
de justiça e à inflexibilidade do regime de fiscalidade. Estas duas garantias 
“extra-económicas” acabaram por revelar-se fundamentais na confiança que 
as comunidades concederam ao Estado, aos diversos tipos de funcionários 
que o activavam e ao pessoal político que o foi pilotando, fossem sociais-
democratas ou liberais – com “o luxo” de uma pequena família real de sorriso 
agradável e sem grandes escândalos ou despesismos.

Um terceiro caso de sucesso foi a Holanda, mas muito diferente do anterior. 
Os Holandeses (mais rigorosamente, os Flamengos, estirpe autónoma de 
raiz germanófila) são um pequeno povo, antigo, e aquele que se lançou à 
apropriação dos Mares e Terras distantes na peugada de Portugueses e 
Espanhóis. Parte integrante do grande império dos Áustrias (de Carlos V e 
seus herdeiros Filipes), logo em finais de Quinhentos revelou a sua indomável 
índole aventureira e resistente, talhando a braço o seu próprio lugar numa 
Europa onde sobretudo contavam o Papado, os restos do Sacro-Império 
Romano-Germânico, o Rei de Inglaterra, os Bourbons de França e o império 
prateado de Madrid, para em seguida se lançarem no corso e no comércio a 
longa distância com a sua própria Companhia das Índias e fixarem colónias 
nas Guianas, no Sul de África e na Indonésia, depois de terem ganho e perdido 
vários outros pontos de aportação europeia. Antecederam assim a Inglaterra, 
que só mais tarde se tornou senhora de um poder marítimo quase-global.

Com uma história tumultuosa, ligada à casa reinante de Orange-e-Nassau, e 
participante em inúmeros conflitos dinásticos e guerreiros ao longo de vários 
séculos, os Holandeses forjaram uma invencível vontade de sobrevivência, 
em que estas circunstâncias se combinavam com a secular luta para controlar 
a natureza, e em certa medida a vencer, ganhando territórios e aptidões 
agrícolas ao Mar do Norte, que é regularmente impiedoso nas suas exaltações 
de Inverno. Os grandes diques (construídos desde antes da “mecanização”) 
representaram simultaneamente a sua permanente ameaça e preocupação, 
condição para a sua economia agrária e potencial instrumento de defesa 
contra invasores armados, e escola de consolidação de um carácter e de uma 
identidade nacionais.

Estas características mantiveram-se até aos nossos tempos. Neutrais em 
1914-18 (por conveniência alemã), os Holandeses bateram-se valentemente 
contra o ocupante nazi em 1940 e o invasor japonês na Indonésia em 1942, 
como se haviam batido os seus descendentes Boers contra os ingleses no 
sul de África em 1880-81 e em 1899-1902. E tiveram ainda de enfrentar uma 
fase de rebelião e oposição armada dos indonésios, após o líder nacionalista 
Sukarno ter proclamado em 1946 a independência, com o apoio ou o incentivo 
do exército japonês que ainda permanecia nas ilhas. Mas em 1949 o governo 
de Haia reconheceu aquele facto, imitando o gesto da Inglaterra para com a 
Índia.  

Reduzidos à sua geografia original, a Holanda mostrou-se sempre pró-
ocidental na segunda metade do século XX, sendo membro fundador da 
NATO, da (falhada) União da Europa Ocidental e da CEE/UE. Tradicionalmente 
virados para o mar, a sua marinha mercante e de pescas continuou no mesmo 
primeiro plano da navegação internacional, com o porto de Roterdão a ocupar 
geralmente a posição cimeira na tabela da movimentação de cargas trans-
oceânicas. Mas, além disto e da sua reconhecida produção agro-pecuária 
(muita dela realizada ao abrigo de estufas, estábulos e aviários bem 
mecanizados, compatíveis com a empresa agrícola familiar ainda dominante), 
a Holanda soube tirar o melhor proveito da proximidade (histórica, económica 
e política) com os vizinhos alemães e ingleses, constituindo grandes empresas 
multinacionais como a Shell (nos petróleos, mas já lançada para as “energias 
renováveis”), a Uni-Lever (na química utilitária), a Philips (na electrónica), a 

Fokker (construção aeronáutica) ou a KLM (no transporte aéreo). Também 
chegou a ter uma marca referenciada de automóveis e camiões, a DAF, mas 
que não resistiu à concorrência internacional. 

País que é territorialmente metade de Portugal mas com uma população 
bem superior (17 milhões), a Holanda sustenta também uma monarquia 
simbólica à cabeça do seu Estado. Mas, em particular, dispõe de uma 
representação parlamentar muito alargada, exigindo sempre coligações inter-
partidárias, que geralmente se obtêm sem especial dificuldade. Usufruindo 
de um rendimento per capita dos mais elevados do mundo, pôde integrar 
também com grande liberalidade, não apenas os oriundos das suas antigas 
colónias, mas igualmente colocar-se na vanguarda das experimentações 
e usufrutos individuais (comportamentos sexuais, addicted/evasionistas 
ou “ambientalmente sustentáveis”) que a riqueza do mundo moderno tem 
permitido e mesmo estimulado. Mas a tradição de criatividade (artística) 
também existia no país e terá encontrado novas formas de expressar-se, e 
as suas universidades estão hoje bem colocadas no contexto internacional.
Estes, os “casos de sucesso” que aqui quereríamos evidenciar (com as 
suas prováveis causas mais determinantes), face àquelas outras nações 
“do mesmo campeonato” que, pelo contrário, têm frequentemente (ou 
continuadamente) demonstrado falhas e dificuldades quase-insuperáveis na 
competição aberta pelo mundo moderno – entre as quais incluímos Portugal.
O país vizinho (da Holanda) que é a Bélgica tem sido sempre visto como um 
“Estado de conveniência” (externa), um falso-país onde duas comunidades 
nacionais – a flamenga e a francófona/walone – teimam em manter as suas 
identidades, que só alguns episódios da sua história uniram, o sistema de 
segurança social do pós-guerra solidarizou e, ocasionalmente, algumas 
proezas desportivas reforçaram. Daí as frequentes crises governamentais, 
um Estado fraco que nem um modelo proto-federal consegue satisfazer e 
onde apenas a actual “terra de ninguém” das sedes internacionais da UE e 
da NATO parece dar um ar de normalidade. 

De facto, criada por interesse da política externa francesa na sequência das 
aventuras napoleónicas, do Congresso de Viena e de uma revolta popular 
em 1830, a Bélgica independente subsistiu apenas graças à habilidade 
diplomática dos seus monarcas novecentistas (os dois Leopoldo, pai e filho) 
e ao interesse das grandes potências (França, Reino Unido e Alemanha re-
nascente) pela neutralização daquele território-tampão. Dito isto, também 
é verdade que, aproveitando ao máximo a concessão que lhe foi feita do 
riquíssimo território colonial do Congo, e também os recursos mineiros 
(carvão e ferro) de que a própria Valónia dispunha e o afluxo de capitais que 
lhe chegou (dos diamantes de Antuérpia e de outros potentados financeiros 
europeus, dos Rothschild e outros) no auge do processo de industrialização, 
a Bélgica entrou no século XX com uma invejável capacidade de produção 
moderna, com expoentes na metalo-mecânica e no armamento (ACEC, FN, 
etc.), na química dos adubos e do gás (a Solvay), nos caminhos-de-ferro, 
na indústria têxtil, etc. Também as suas melhores universidades ganharam 
projecção internacional: a de Lovaina (católica); e a Livre de Bruxelas (com 
notórias influências maçónicas e protestantes). Porém, se com o rei Alberto I 
as tropas belgas combateram bravamente o invasor alemão em 1914, o seu 
sucessor Leopoldo III capitulou rapidamente em 1940 perante a nova invasão 
pela Wermacht e foi destituído, enfraquecendo e desmoralizando o povo que 
era suposto representar – o qual também se terá dividido perante o facto da 
ocupação, mais tolerada (ou facilitada) na Flandres do que na Valónia. Em 
qualquer caso, foram duas guerras destruidoras que arrasaram o seu território 
e boa parte do seu tecido produtivo. No segundo pós-guerra, a economia 
belga apoiou-se mais nos serviços do que na indústria, com destaque para 
a já referida localização de grandes organizações internacionais. Mas nem 
um nem outro destes principais processos de desenvolvimento económico 
parece terem sido capazes de criar “uma nação”, facto que é corroborado 
pelas habituais dificuldades na governação caseira, onde se entrecruzam 
católicos e laicistas, liberais e socialistas, flamengos, walons, alemães 
e bruxelenses, que representam de forma democrática uma população 
equivalente à portuguesa, mas para um território bem menor.

Longe desta Europa ocidental banhada pelo mar, a Hungria surge-nos como 
uma excrescência, um caso anómalo na constituição histórica das nações 
europeias, devido às suas características socioculturais. Trata-se de povos 
de origem étnica asiática (incluindo Ciganos) mas distintos dos Bárbaros 
que assolaram o império romano decadente, falando uma língua singular no 
espaço europeu a que só um movimento nacionalista político-cultural deu 
forma escrita e literária, no século XIX. À parte isso, os Húngaros constituíram-
se como Estado independente cerca do ano Mil com um rei cristão, mas 
foram submetidos por força da expansão turco-otomana durante cento e 
cinquenta anos (nos séculos XVI e XVII) e depois incorporados no Império 
dos Habsburgos. Mas, em meados do século XIX, uma revolta popular-
nacional impôs uma certa autonomia ao poder em Viena, constituindo-se 
assim o Império Austro-Húngaro, que caiu em 1918 com o fim da guerra. 
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Como Portugal (com quem tem valores próximos de área e população), sofreu 
então as agruras de uma ditadura militarista. Mas, em seguida, tudo lhe 
correu pelo pior, com a guerra e a ocupação nazi, a “libertação” em 1945 pelo 
Exército Vermelho, um regime comunista que esmagou no sangue a revolta 
popular de Budapeste de 1956 e do qual só se livrou em 1989 com a débacle 
do Bloco de Leste.

País de economia essencialmente agrária, não beneficiou (por proximidade 
e arrasto) do pólo industrial que se desenvolveu no país dos Checos e foi 
só no âmbito da economia administrativa concebida em Moscovo que a 
Hungria conheceu alguma industrialização (ligeira, virada para o consumo 
local), sempre no quadro da divisão-do-trabalho planeada pelos funcionários 
do Comecon. E, como aí era a norma, se o padrão de consumo das famílias 
era baixo, alguma compensação se obteve na igualdade económica (excepto 
para os dirigentes do partido-Estado), na saúde pública, na habitação urbana 
(embora de fraca qualidade) e na educação e desporto. Porém, sob o governo 
comunista de Kadar, os efeitos da revolta de 56 acabaram por se fazer sentir, 
provocando um ligeiro abrandamento da natureza policial do regime, patente 
em alguma liberalização sentida nas universidades e pelo facto de, com a 
Checoslováquia, a Hungria ter logo aderido (e com o maior entusiasmo) ao 
derrube popular da “cortina de ferro”.

Hoje, a Hungria sustenta uma política algo fechada e nacionalista, que parece 
apostada em obter da União Europeia tudo o que dela possa usufruir e apenas 
contribuir para o conjunto de maneira módica, e fazendo alarde do que outros 
realizam discretamente. Mas, tudo isso parece derivar da originalidade da sua 
sociedade e da localização geográfica que lhe calhou em sorte na Mitteleuropa. 
As revoltas de 1848, 1867, 1919 e 1956 foram fogachos generosos mas 
que acabaram mal. Com uma elite aristocrático-militar ou partidária sempre 
incompetente e a sua pequenez – cercado de gigantes germânicos, polacos 
ou eslavos –, seria possível fazer muito diferente?

Finalmente, temos o caso da Grécia, impossível de resumir em poucas 
linhas e da qual muitos continuam a admirar sobretudo os seus vestígios 
arqueológicos e a imorredoura memória do seu tempo Clássico, mas muito 
pouco a sua história moderna.

De facto, depois da libertação de um secular domínio otomano e do 
estabelecimento de um regime monárquico (1832), a Grécia viveu quase 
sempre com intrincados problemas internos e de relacionamento externo com 
os vizinhos turcos. No plano doméstico, sucederam-se governos de maioria 
parlamentar mas também abdicações reais, plebiscitos restauracionistas, 
períodos ditatoriais, a ocupação pelas tropas alemães em 1941, uma guerra 
civil entre monarquistas e comunistas (1946-49), a nunca resolvida questão 
de Chipre, um conflito que chegou a vias-de-facto com a Turquia a propósito 
das ilhas do mar Egeu (apesar da comum pertença à NATO) e, desde 1974, 
um regime parlamentar onde os principais partidos foram o Pasok (socialista) 
e a Nova Democracia (liberal), ambos muitos castigados eleitoralmente já no 
século XXI devido à sua má governação e acusações reiteradas de corrupção.

Não há dúvidas que a Grécia moderna, tendo uma população simpática e 
calorosa, um património histórico fabuloso, notável beleza paisagística 
e afluência constante de turistas interessados, tem continuado a ser, em 
muitos aspectos, um país pré-moderno de matriz camponesa (como a Itália 
do Sul), onde os laços de família, o papel da igreja ortodoxa e o compadrio 
têm direitos-de-cidade. No século XX, o país pouco se industrializou, apenas 
se afirmando internacionalmente com uma marinha mercante pletórica (mas 
com muitos dos seus navios mantidos em péssimas condições e servidos por 
tripulações recrutadas onde calha) porque funcionando como “bandeira de 
conveniência”. Com um território e uma população equivalentes aos lusitanos, 
a Grécia continuou a ser uma “cultura de emigrantes” para o mundo (sinal 
de pobreza e insatisfação), e muito aptos no pequeno negócio tipicamente 
mediterrânico. Na última década, o país passou por vergonhas externas, 
protestos inflamados e arrufos eleitorais, sendo de temer que pouco tenha 
aprendido com isso.

Portugal tem figurado nas últimas décadas muitas vezes apenas ligeiramente 
acima dos altivos Helénicos nos diversos rankings que pretendem medir as 
comparações internacionais. Também ele tem uma secular apetência para 
emigrar, beneficiou de uma história de honrosa memória mas que contrasta com 
a pequenez a que a Modernidade o condenou (a despeito de uma obstinada 
defesa dos seus derradeiros patrimónios ultramarinos) e viveu os últimos dois 
séculos intercalando pequenos períodos de alvoroço popular com outros de 
letargia colectiva, deixando a uns poucos o cuidado de dirigir a governação 
do Estado, fosse de modo autoritário ou por delegação democraticamente 
conferida.

Tendo falhado as duas primeiras “revoluções industriais” (a do carvão/ferro e 
a do petróleo/plásticos) Portugal tenta agora lograr um bilhete para a era “da 
informação e da robótica”, num contexto em que as sociedades experimentam 
uma profunda “revolução nos costumes”, que pode tudo permitir mas 
também tudo arruinar, e que a própria ciência sociológica tem dificuldade 
em acompanhar. A sua escala demográfica, os atrasos acumulados e alguns 
traços “patogénicos” serão óbices difíceis de superar. Mas “o mar” (um mar de 
possibilidades e desafios) continua aberto à nossa frente.
 

João Freire / Fevereiro 2020
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A REPÚBLICA CORRUPTA
 “Atolados há mais de um século no mais funesto dos ilogismos políticos, 
esquecemo-nos de que a unidade nacional, a harmonia, a paz, a felicidade 
e a força de um povo não têm por base senão o rigoroso e exacto 
cumprimento colectivo dos deveres do cidadão perante a inviolabilidade 
sagrada da família, que é a célula da sociedade; perante o culto da 
religião, que é a alma ancestral da comunidade; e perante o culto da 
bandeira, que é o símbolo da harmonia e da integridade da pátria”.

Quebramos estouvadamente o fio da nossa História, principiando por 
substituir o interesse da Pátria pelo interesse do partido, depois o interesse 
do grupo, e por fim o interesse do grupo pelo interesse individual de cada 
um”.

Ramalho Ortigão

Tinha e tem toda a razão a Ramalhal figura…

Os Partidos Políticos (PP) são, em termos gerais, a maior doença 
(cancro) dos regimes democráticos, se é que existe algum, e que no 
caso português, já colocaram o país por quatro vezes à beira do caos, 
da bancarrota e da guerra civil – lembro para os “esquecidos” e os que 
nem suspeitam, que vão ler o que se passou a seguir à implantação do 
Liberalismo, em 1820; o que se seguiu à vitória liberal na Guerra Civil de 
1832-1834; o que ocorreu a seguir ao Golpe de Estado de 1851, com a 
Regeneração e o Rotativismo e a pavorosa anarquia da I República.

E só não acabou com o país, após o 25 de Abril de 1974 (ainda) e que só 
vingou depois do 25 de Novembro de 75, porque se foi vivendo do que o 
Estado Novo amealhou; dos fundos de coesão caudalosos, da CEE/CE/
UE e de um brutal e nunca visto endividamento externo, de que não existe 
memória desde que o Viriato e o Sertório combatiam as legiões de Roma!

Sem embargo, já tivemos praticamente em bancarrota por três vezes 
(1978/1981/2008); deixámos de ter moeda própria, ficando reféns de 
decisões de outros e com o que resta das reservas de ouro cativas (382,3 
toneladas); praticamente não há bancos nem empresas estratégicas em 
mãos portuguesas, além de se ter vendido património às paletes; alienado 
grande parte do sector público e estratégico; quase exterminando as 
Forças Armadas, para já não falar na alma…

Tivemos ainda uma “troika” a passear-se pelo Terreiro do Paço – nome 
que deriva do local onde vivia a Família Real e situava o governo do 
Poder Nacional – como os Filipes nunca se atreveram a cirandar!

No meio disto, e infectando tudo, fica uma mancha enorme de corrupção 
infrene que só não se pode considerar crónica e cromossomática porque 
a maioria da população de baixos recursos (da classe média para baixo) 
sofre com o fenómeno mas não está ainda completamente contaminada. 
E parte das instituições nacionais ainda se tem conseguido preservar, 
onde se destacam a Igreja, as Forças Armadas e as Forças de Segurança.

Mas tudo o que mete políticos, negócios e futebol, por exemplo, tem sido um 
descalabro. A Justiça funciona a sério, como se diz a brincar, dos alentejanos: 
devagarinho e parada. Além de ser palco também de inúmeros casos de 
corrupção. Todo o sistema está, aliás, montado para favorecer quem se 
porta mal em detrimento de quem tenta caminhar pelos ditames da “virtude 
e da Honra”.

No limbo estão ainda, todos aqueles que só não são corruptos, porque 
ainda não tiveram oportunidade…

“República corrupta” é de facto e até ver, o melhor epitáfio, que terá 
quando acabar esta terceira da série iniciada em 5 de Outubro de 1910. 
E é pena que já não tenha acabado.

E só não acabou, porque ainda consegue colocar dinheiro no bolso dos 
contribuintes e abastecer as prateleiras dos supermercados com dinheiro 
que não é o seu e matérias que não produz. E tal leva a que não se 
ande aos tiros nas ruas. Por alguma razão tudo têm feito para desarmar 
a população…

Porém vivemos uma realidade virtual: o dinheiro é virtual (escritural); 
a Verdade é virtual como a mentira; a Moral é virtual (por relativa), a 
Democracia é virtual (quem se sente representado por esta gente dos 
Partidos e modo como é eleita?); os centros de decisão são virtuais (estão 
fora do país), etc… 

As tensões têm sido reguladas através das claques de futebol, dos 
comícios e manifestações políticas, pelas greves constantes (ainda 
controladas pelo sistema e conivências – vai mudar) e pela imbecilização 
provocada pela generalidade dos OCS onde se destacam as televisões, 
a maior parte dos quais estão nas mãos dos próprios “corruptores” de 
quem pontifica no sistema.

Também ainda porque muito filho d’algo tem metido a mão nos dinheiros 
públicos e isso alimenta muita coisa.

O acesso desregrado ao crédito faz o resto.

Não se pode dizer que “a coisa” não esteja bem urdida…

Um país tem que ser gerido por homens sérios e capazes, tenham eles 
as ideias que tiverem (desde que não sejam de traição à Pátria). O fulcro 
da questão está em como conseguir formá-los, seleccioná-los e colocá-
los nos lugares chave.

Nada disto é tido em conta e todas as instituições que podiam assegurar 
alguma seriedade têm sido sistematicamente corrompidas e destruídas.
Chegou até á família que é a célula base de toda a sociedade.

Nós temos pois, em primeiro lugar, um problema Moral que origina um 
problema político, daí resultando um problema financeiro o qual deriva num 
problema económico e tudo desagua num problema social. Por esta ordem.

Ora os Partidos Políticos são a pior ferramenta para lidar e emendar tudo 
isto. Até porque foram eles que causaram, em primeiro lugar, o “status 
quo”…

Quem inventou o termo partido político devia ter saído de uma ressaca 
de vinho reles, pois o nome é mais feio que uma noite de breu onde 
troveja!

O que parte ou está partido nunca pode ser uma coisa inteira ou consertar 
um todo. É uma facção, vive do antagonismo. Do “bota abaixo”.

Por isso o regime de partidos representa a guerra civil permanente, 
sem tiros (nem sempre) é certo, mas guerra civil. E ninguém consegue 
governar minimamente no meio das “guerras” partidárias.

Um PP é sempre um agrupamento que surge de uma forma algo caótica 
(muitas vezes na sequência de um almoço bem regado) onde o que 
preside é a angariação de membros para fazer número e pagarem 
quotas (de que nenhum Partido consegue viver…).

Aqui começa logo o problema maior: um Partido não vive de princípios, 
de doutrina, ou do bem-comum: vive de dinheiro e de votos. O dinheiro 
compra votos e os votos também podem atrair dinheiro.

Daqui decorrem várias coisas.

Como não há selecção, preparação, regras ou seja que condicionante for, 
qualquer bicho careta entra para um PP o que torna uma desorganização 
daquelas, vinte vezes pior do que uma reunião de condóminos. Ao menos 
estes têm um interesse único em comum que é a gestão da sua morada, 
e é o que se sabe…

E tirando aqueles que afrontam o líder do partido, raramente qualquer 
um é expulso.

A seguir o dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada. Grande parte do 
dinheiro vem – no nosso caso – dos impostos dos contribuintes, mas 
como a gula por dinheiro não tem limite, o mesmo nunca chega; mesmo 
tendo em conta os miseráveis perdões fiscais aos PP, a que temos 
assistido, fora as incontáveis benesses que mais ninguém tem.

Por isso há que ir buscar dinheiro a quem o queira dispensar. O controlo 
e fiscalização destas “contribuições” é outro quebra - cabeças.



16

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

Ora quem dá dinheiro quer mandar. Quem dá mais dinheiro, quer 
mandar mais. Daqui resulta que ninguém consegue cumprir nada do 
que promete, manter qualquer esteio doutrinário ou resistir a interesses 
pessoais ou de grupo. Com o passar do tempo, quem tem dinheiro acaba 
por se apoderar do “partido”, nascendo assim a plutocracia, que não tem 
nada a ver com a pregoada Demo Cracia…

Alguns partidos em vez de terem Princípios e Doutrina (a que são 
relapsos), têm (ou dizem ter) ideologia.

Ora aqui a coisa ainda é pior pois está tudo estragado, por inquinado! 
Nunca se resolveu nada através da ideologia – a não ser arranjar lutas 
fratricidas, crises e guerras – não há maneira de se perceber isto.

Como um “partido” não é uma coisa inteira, a sua tendência é também 
ele partir-se em “tendências”, “grupos de reflexão”, moções alternativas, 
às vezes mesmo em rupturas definitivas com a formação de novos 
“partidos”, o que resulta na maior das confusões, frustrações, rancores e 
pulverização do Poder”.

Para pagar tudo isto e tentar dar alguma coerência e estabilidade 
ao “sistema”, retiram-se largas somas do dinheiro dos impostos 
dos contribuintes para sustentar toda esta babilónia. Chamam-lhe, 
eufemisticamente, os custos da Democracia…

É claro que como os legisladores saem dos PP (para a PR, AR, Governo, 
Autarquias, etc.) fácil é perceber quer tudo o que sair irá no interesse dos 
Partidos, blindando o sistema. E aqui têm tido, aparentemente, um papel 
relevante algumas “Sociedades de Advogados”. Aliás, hão - de fazer o 
favor de reparar que cerca de 80% dos deputados serem licenciados em 
Direito. Não sei se já terão dado conta disso e porque tal se verifica…

Para um líder partidário conseguir aguentar-se no poder vai ter que 
distribuir cargos e prebendas, os chamados “tachos”. Por isso se diz que 
um PP não é mais do que uma agência de empregos. É verdade.

Como não há regras, repito, formação e selecção, a luta para se obter 
influencia e lugares não passa por aquilo que de bom tem a natureza 
humana, ms sim no que tem de mau. Ou seja a deslealdade, a lisonja, a 
intriga, a traição, a mentira.

Ou seja, os partidos passam a ser palco maioritário, dos incompetentes, 
dos sem carácter e dos amorais.

Por isso é que os antigamente chamados “homens bons dos concelhos”, 
se afastam com nojo dos PP e da vida política, abandonando o palco aos 
arrivistas com estômago para prosperarem no reino da iniquidade.

Como o objectivo fundamental é obter votos – única fórmula admitida 
actualmente para a legitimação do Poder – por isso e por exemplo, é 
que um tolo qualquer que vá a presidente de câmara, tem precedência 
protocolar, relativamente aos Chefes de Estado-Maior – todas as 
campanhas eleitorais são feitas à imagem dos partidos: financiamentos 
“por baixo da mesa”; mentiras, meias verdades; prometer o que não 
podem realizar; dizer uma coisa hoje e o seu contrário no dia seguinte; 
propaganda; números circenses de mau gosto, demagogia a esmo, etc..

Logo nunca se faz o que se deve mas sim o que se julga, na altura, poder 
render mais votos…

Os meios humanos, financeiros e materiais necessários a todo este 
espectáculo para tentar esturricar os miolos aos putativos votantes, são 
enormes e a tendência é de não pararem de aumentar.

O eleitorado ao fim de algum tempo dá-se conta de todo este embuste e 
pura e simplesmente deixa de ir votar.

O que piora ainda mais todo o sistema.

Em conclusão, o “sistema de partidos”, em tese, teria alguma lógica e 
virtualidades, já que permitiria (teoricamente) que as naturais tensões e 
visões (o mundo tornou-se muito complexo) dentro de uma sociedade 
quanto à sua governação fossem agrupadas em opções distintas 
devidamente formuladas; pudessem ser discutidas e depois votadas e 
levadas à prática. E eventualmente emendadas na votação seguinte, 
sem que isso implicasse violência. Pois é, teoricamente a coisa poderia 
funcionar, mesmo tendo em conta não existir um sistema ideal ou perfeito.

Acontece, porém, que na prática a teoria vira um desastre, o que tem 

a sua causa principal na natureza humana, perdendo-se o interesse da 
sociedade e o interesse nacional, no interesse do Partido e, não raro, 
no interesse pessoal de quem tem estômago para tudo, vendeu a alma 
e tornou o córtex (e a espinha) dúctil como o estanho. Como referiu o 
Ramalho Ortigão.

Há alguma excepção a isto? Raramente, o sistema tritura tudo.

Por alguma razão organizações meio “clandestinas” como a Maçonaria 
(como será possível um regime dizer-se “democrático” e admitir 
organizações destas?), que “infiltram” aparentemente, todos os partidos 
(enfim, menos o Partido Comunista, na medida em que este não deixa, 
pois são ambos autoexclusivo), nunca se transformou num partido…
Em síntese, o sistema democrático baseado em partidos políticos é 
ineficaz, incompetente, corrupto, muitas vezes sórdido, multiplicador dos 
piores instintos humanos e atentatório da unidade e coesão nacional.

Enquanto tivermos partidos jamais teremos país, que foi aquilo que 
aconteceu em Portugal, desde 1820, em degradação crescente, com a 
excepção do período conhecido por Estado Novo.

E podem colocar-se as melhores pessoas à frente do destino da Nação 
– palavra que representa a antítese de “Partido”, que jamais teremos 
sucesso. Pois não se pode fazer de um erro uma coisa boa.

Um país organizado em Partidos jamais o poderá ser, pois é a mesma 
coisa que querer misturar tribos ou imaginar que os minhotos quisessem 
coisas diferentes que os algarvios.

O que, parte desta classe política medíocre e antipatriótica, quer agravar 
com a ideia criminosa da regionalização.

A sua avidez por tachos é insaciável, quando a base da política e da 
“Respública” deve ser o ideal do serviço público.

Isto está tudo errado e quando digo tudo, é tudo!

Entrei nesta enorme “catilinária” por causa da carta de demissão do Dr. 
Abel Matos Santos, do cargo para que tinha sido eleito na lista do recém 
- eleito Presidente do CDS, onde durou uma semana. Embora outros 
casos não faltem…

Presumo que o actual líder do CDS já conheceria o que Matos Santos 
pensava e escrevia antes de o escolher para conselheiro nacional do 
CDS ou CDS-PP, ou lá que sigla ou ideologia tenha. E não faz sentido 
nenhum que não soubesse…

E também não creio que tenha questionado o pensamento de Matos 
Santos, quando os votos que ele representava foram decisivos na vitória 
que obteve.

Um chefe não deixa cair um “camarada” e combatente da mesma 
(suposta) luta. E o jovem, apesar de demasiado jovem para ocupar a 
função que passou a ocupar, devia saber disso. Tinha até obrigação de 
saber, pois não cursou uma escola secundária qualquer: frequentou o 
Colégio Militar!

Conheço Matos Santos há alguns anos e não devemos nada um ao 
outro a não ser amizade.

Para o que estou a escrever interessa dizer que o tenho por homem 
íntegro, competente e um português de lei. Ora estas três coisas 
condenam à partida, qualquer cidadão que queira fazer política partidária. 
Tentei dizer-lhe isto em tempos, mas ele não acreditou. Longe de mim, 
porém, criticá-lo por isso.

Tanto quanto sei Matos Santos foi para o CDS com o intuito de o reformar 
por dentro, e após algum tempo fundou uma “tendência” que teve algum 
sucesso. E foi a partir de aqui que, após a estrondosa derrota da Dr.ª 
Assunção Cristas, se uniram esforços para acabar com a “direitinha copo 
de leite”, que não dava um passo além do centro, adepta encapotada 
da teoria de género e semeada de rapazinhos adeptos do demagogo 
político falsete que dá pelo nome de Portas (ou Paulinho das feiras).

Ainda não tinha esfriado o contentamento do novo líder, pelo 
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deslumbramento da vitória, já a principal facção vencida 
atacava insidiosamente Matos Santos. Obviamente depois 
de todos terem jurado lealdade à nova direcção e terem feito 
votos piedosos de união até que a morte os separasse!

E atacaram-no como? Pois indo repescar algumas frases 
escritas há algum tempo atrás, em conversa de cara-livro 
(“facebook”) tirando-as do contexto.

A primeira tentativa baseou-se numa frase algo infeliz 
relativamente ao antigo cônsul português em Bordéus, 
Aristides Sousa Mendes (ASM), sobre ter sido “agiota de 
judeus”. Denúncia onde entrou alguém ligado à embaixada de 
Israel.

Ora apesar de quase tudo o que passaram a dizer e a assumir 
sobre ASM, dever ser considerado como uma “mentira de 
Estado” a figura do desobediente cônsul passou a ser uma 
“vaca sagrada” no actual regime (que há - de passar à História, 
repito, como a “república da corrupção).

É claro que o pobre do cônsul não tem culpa nenhuma do que 
andaram a inventar sobre o que ele fez ou não fez e o modo 
como foi tratado pelos seus pares e superiores hierárquicos, 
como é retratado modernamente pela tal “mentira de Estado”. 
Quero apenas lembrar que o labéu a que Matos Santos fez 
referência foi levantado pela Embaixada Inglesa em Lisboa, 
causa primeira do último dos cinco processos com que ASM 
foi “agraciado” durante a sua carreira.

1 Catilinária – acusação enérgica e eloquente; discurso 
agressivo que censura ou repreende por meio de palavras. 
Vem de “catilinárias”, uma série de quatro discursos célebres 
do cônsul Marco Túlio Cícero, pronunciado em 63 a. C., 
contra uma conspiração promovida pelo senador Lúcio Sérgio 
Catilina. É conhecida a célebre imprecação logo no início do 
discurso “Quosque tandem ó Catilina abutere patientia nostra” 
(“até quando ó Catilina abusarás da nossa paciência?”) …

Apesar das pressões para que se demitisse a coisa lá passou 
com uma declaração de desculpas a quem pudesse ter ficado 
ofendido e algumas acções sobre a comunidade judaica.

Mas os adversários (ou serão inimigos?) voltaram à carga e lá 
vieram a terreiro umas frases sobre o incontornável Professor 
Salazar e a PIDE/DGS. Aqui o “líder” não aguentou mais as 
“pressões” e o seu incómodo e convidou Matos Santos a 
abandonar o navio.

Pelo andar da carruagem o “navio” vai ficar sem guarnição que 
o sustente a navegar…

Matos Santos limitou-se a ser ele próprio e a dizer o que 
pensa, só que os actuais censores do politicamente correcto e 
do que está vertido oficialmente nos livros de história do ensino 
público (e privado) – e que contêm erros grosseiros e aleivosos 
relativamente aos factos históricos e ao perfil, pensamento e 
actuação dos seus principais actores - não dormem na sua 
função inquisitorial e perturbam claramente as mentes mais 
frágeis e, ou, ignaras.

Enquanto estas atitudes não mudarem também nada mudará.

E o que resta do País continuará a afundar-se no pântano da 
corrupção, da vileza e da mentira.

Lamento dizê-lo, mas é verdade.

João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador (Ref.)

Corrupção - 
ataquem o Cérebro monstro das três cabeças. 
Não sejam cobardes nem cúmplices

 Coronel “Comando”Ref.  Carlos Matos Gomes

Vamos falar de corrupção? A sério? 
 
Podíamos falar da constituição de monopólios do tempo da primeira industrialização de 
Portugal, a do Marquês de Pombal, mas vamos ao tempo aqui mesmo ao virar da porta. 
Como se reconstruiram os grupos privados após a nacionalização da banca em 11 de 
Março de 1975? Como reapareceram os bancos privados, como surgiram o BIP, das 
confederações do Porto, Santos Silva, o BCP/Millenium da Opus Dei, Jardim Gonçalves, 
o BPN de Oliveira e Costa, como reapareceram os Espirito Santo, como desapareceram 
os Burney, os Pinto Basto, o Totta e Açores, o Pinto e Sotto Mayor, o Crédito Predial, como 
desapareceu o Banco Português do Atlântico de Cupertino de Miranda e o Pinto Magalhães? 
Como apareceram os Mello /CUF no sector da saúde privada e nas auto-estradas e como 
desapareceu a CUF, um grupo insustrial? Como desapareceu a SACOR e surgiu a GALP? 
Como foram atribuídas as concessões de estradas – BRISA e Autoestradas do AtLântico, 
de portos, de aeroportos? 

Em resumo: Como surgiu a Quinta da Marinha após o 25 de Novembro? Como 
desapareceram a Siderurgia Nacional, a CIMPOR, a CUF /SAPEC- adubos, as 
papeleiras, as refinarias nacionais – SACOR e surgiram os concessionários das 
portagens de autoestradas, os comissionistas de taxas de combustíveis e de 
electricidade, os merceeiros da grande distribuição? 
Corrupção. Como se constroem impérios de serviços? A SONAE, ou o Pingo 
Doce, ou a Brisa, ou a CUF saúde? Como se constrói uma sociedade de rendas, 
de rentistas, sem pagar comissões ao poder político? 
E não só, como se mantém a ficção de que vivemos num regime de seriedade sem uma 
comunicação social por conta, como as amantes? A comunicação social é corrupta desde 
o miolo. É a comunicação da corrupção e ao serviço da corrupção! 

Existe algum chefe de governo desde 25 de Novembro de 1975 que não tenha sido 
um avençado dos grupos cuja criação ou recriação promoveu? Mais, existe algum 
presidente da República que não tenha sido um instrumento destes poderes? Quem não 
se aboletou com os fundos estruturais da CEE? A UGT nasceu como? Já alguém ouviu 
o Torres (um peão, é certo) Couto sobre os fundos para a formação? E quanto ao abate 
da frota pesqueira ? E sobre a destruição do olival? E sobre a plantação do eucalipto? E 
como foram elaborados os PDM, os planos directores que trouxeram 80% da população 
para a faixa litoral? Existe alguém nos vários governos com as mãos limpas?

Como surgiram bancos fantasmas do tipo BPN sem corrupção no topo do regime? 
Tenho sobre o cristo do momento, Manuel Pinho, a pior das opiniões: enojam-me os 
zequinhas como ele, os patetas como ele, os pequenos vigaristas como ele, mas falemos 
então de gente que determinou o que está a acontecer: Julguem o Ricardo Espirito Santo 
Salgado! Comecem por ele e deixem para já os peixinhos de aquário, como o Pinho dos 
corninhos a abrir e a fechar a boca e os Sócrates. 

Vamos ser sérios: na operação Marquês comecem por Salgado e pelo Banco Espirito 
Santo. No caso do Pinho, ou do Sócrates, comecem por Espirito Santo. Sentem Ricardo 
Espirito Santo Salgado no banco e comecem a fazer-lhe perguntas. Quem o trouxe de 
regresso a Portugal? Que apoios ele teve para reconstituir o seu império? E chamem 
Jardim Gonçalves! E chamem as famílias Cupertino de Miranda e de Pinto Magalhães! 
 
Mas, antes de tudo tenham a coragem de julgar Ricardo Espirito Santo Salgado! 
É nele que tudo começa e é aos Espirito Santo que tudo vai dar. Não sejam 
cobardes e não atirem areia aos olhos dos portugueses! 
Tenham os jornalistas a coragem de ir ao centro do vulcão! Ao Espirito Santo! 
Porque não vão? Medo? Cumplicidade? 

O resto, os ataques a Sócrates e a Pinho são demonstrações de rafeiros que ladram mas não 
mordem. Estamos a ser – os portugueses em geral – sujeitos a uma barreira de mistificadores 
e de cobardes que nos querem pôr a discutir as gorjetas que os mandaletes de fazer recados, 
os groom, receberam quando a questão é a do dono do hotel. Mas esse deu muito dinheiro a 
ganhar. Sabe muitas histórias… Não é? 

A história da corrupção que nos está a ser contada é a história da cobardia de 
jornalistas e de magistrados. De canalhas que estão a apontar para o lado – foi 
aquele menino - para que não olhemos para eles. 

É o desafio, o meu: políticos, jornalistas, magistrados, tenham espinha, encham o peito 
e vão a ele! Não sejam rafeiros! Não sejam merdas: atirem-se ao Cérbero, ao “demónio 
do poço” na mitologia grega, ao monstruoso cão de três cabeças que guardava a entrada 
do mundo inferior, o reino subterrâneo dos mortos, deixando as almas entrarem, mas 
jamais saírem e despedaçando os mortais que por lá se aventurassem. Vão à fonte da 
corrupção: ao Espírito Santo. 

Falta-vos coragem? Comeram desse tacho? Não? 

Se não falta coragem, se não comeram desse tacho, atirem-se ao Espírito Santo, 
ao monstro, ao Cérebro, exijam o seu julgamento! Ele sorri e escarnece de vós 
à saída das audiências! Vão a ele! 

O resto são merdices e areia para os olhos do pagode.
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O exotismo da mulher Africana
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Cem Anos de Socialismo: 
a lição esquecida

Por Miguel Granja / Obs
Autor convidado da Oficina da Liberda/de *

Desde 1920 que está categoricamente demonstrado que o socialismo é 
uma ilusão que camufla uma intrujice que camufla uma impossibilidade. 
O socialismo é o terraplanismo das teorias económicas.

Recuemos um século: o ano é 1920. Numa altura em que o socialismo 
já exerce sobre a manada das mentes bien pensants o poderoso 
encanto do seu embuste, Ludwig von Mises publica, sob o título 
«Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen» (Archiv 
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik  47), o artigo ignorado mais 
importante da história económica (e, talvez, política) do século XX: «O 
cálculo económico na comunidade socialista» foi, de um só golpe, o 
diagnóstico, a autópsia e a terapêutica do socialismo. Estava lá tudo o 
que seria necessário para que o século XX tivesse poupado centenas 
de milhões de seres humanos à longa procissão de morte, miséria e 
opressão que tão zelosamente lhes foi imposta pelo ciclópico devaneio 
socialista.

E tudo começa, como sempre, com uma ideia. Temos pouca ou 
nenhuma noção da importância das ideias nas nossas vidas. Vivemos 
como se as nossas ideias fossem como as peças de roupa que temos 
penduradas nas cruzetas do armário: passivas e mudas, inofensivas e 
inanimadas, neutrais e disponíveis, sempre prontas a vestir e a despir 
conforme gosto e ocasião. O problema é que uma ideia não é um par de 
calças: são as ideias que nos vestem, não o inverso. Não há nada mais 
perigoso para a vida do que uma má ideia. E não há nada mais perigoso 
para uma má ideia do que uma boa ideia. A demonstração do primeiro 
perigo é o socialismo no século XX. A demonstração do segundo é a 
lição esquecida de Mises. Aproximamo-nos do primeiro perigo sempre 
que esquecemos o segundo.

Devíamos estar este ano a celebrar 100 anos desde que Mises 
demonstrou que a abolição da instituição da propriedade privada, 
ambicionada pelo socialismo através da propriedade (ou, melhor dito, 
apropriação) colectiva dos meios de produção, corresponde, no fundo, 
à «abolição da economia racional»: depois da abolição da propriedade 
privada, não vem a sociedade sem classes: vem a sociedade sem 
comida, sem liberdade e sem dignidade. Bem podem os planeadores 
socialistas – espécie de «Reis-Filósofos» e «Reis-Economistas» das 
platónicas repúblicas soviéticas – tentar, segundo Yuri N. Maltsev, 
fixar administrativamente 22 milhões de preços e 460.000 salários e 
mais de 90 milhões de quotas laborais para mais de 100 milhões de 
funcionários públicos: o caos, a escassez e a tirania serão sempre o 
resultado inevitável. Como a história fez questão de demonstrar numa 
copiosidade de formas tragicómicas, o socialismo é mais competente a 
pendurar cadelas em órbita do que salsichas no talho.

Devíamos estar este ano a celebrar 100 anos desde que Mises 
demonstrou que, num regime socialista, o cálculo económico é 
simplesmente impossível – problema ao qual Mises dedicará mais 
tarde, com outro fôlego, uma parte significativa do seu monumental 
Socialism:  An Economic and Sociological Analysis (Parte II, capítulo 7 
e «Appendix») e, ainda mais tarde, os capítulos 11-13 e 26 do seu não 
menos monumental tratado, Human Action – e que esta impossibilidade é 
uma decorrência necessária da ausência de um sistema absolutamente 
indispensável ao cálculo económico: o livre mercado. Porquê o livre 
mercado? Porque «Onde não há um livre mercado, não há mecanismo 
de preços; e sem um mecanismo de preços, é impossível haver cálculo 
económico».

O socialismo está assim condenado à impossibilidade do cálculo 
económico e, como tal, dos meios de fazer escolhas racionais entre as 
várias alternativas à disposição: é, portanto, impossível determinar o 
custo e o resultado de uma operação económica ou tornar o resultado 
do cálculo o teste da operação. Palavra a Mises: «O paradoxo do 

planeamento” é não poder planear, devido à ausência de cálculo 
económico. Aquilo a que se chama economia planificada não é economia 
nenhuma. É apenas um sistema de tactear no escuro. Não permite 
uma escolha racional de meios para a melhor consecução possível 
dos fins desejados. Aquilo a que se chama de planeamento consciente 
é precisamente a eliminação da acção com propósito “consciente.» 
Tradução: o socialismo não funciona e, por mais ensaios e diligências 
que sejam consagrados ao seu êxito, milhões morrerão à fome.

Ora, uma vez que a realidade possui aquele irritante (e, quem sabe?, 
reaccionário) duplo atributo de ser comungante de imperativos 
lógicos, aos quais não pode desobedecer, e indiferente a alucinações 
planificadas, as quais não pode satisfazer, o socialismo, por mais 
enérgicas e insistentes que fossem as tentativas quinquenais, embirrou 
em partilhar da opinião, não de Marx, mas de Mises – e, senão nas 
«cloud-cuckoo lands of their fancy», jamais funcionou. Na verdade, o 
artigo de Mises não é um artigo académico: é uma câmara de tortura. E 
a embaraçosa sessão de suplício intelectual a que a ideia de socialismo 
foi ali submetida deveria ter sido suficiente para que esta findasse os 
seus dias votada ao esquecimento perpétuo na sarjeta das teorias 
económicas onde Mises a deixou a estertorar. Desde 1920 que está 
categoricamente demonstrado que o socialismo é uma ilusão que 
camufla uma intrujice que camufla uma impossibilidade. O socialismo 
é o terraplanismo das teorias económicas: «o socialismo», repitamo-lo, 
«é a abolição da economia racional». Os 100 anos que se seguiram 
foram a (infelizmente macabra) demonstratio propositionum primarum 
do artigo de Mises.

E, no entanto, exactamente um século depois do artigo definitivo de 
Mises, e após um século de abundante e sinistra evidência empírica 
prestando testemunho da validade do seu veredicto, o socialismo 
continua a exercer o seu ardiloso feitiço: um fantasma que não cessa de 
rondar a Europa e o mundo. Há 100 anos, Mises desvendou, por via da 
pura dedução lógica, o que o século XX viria a descobrir (e suportar) da 
pior forma e que o século XXI parece ter já esquecido: que o socialismo 
só pode gerar absurdos económicos, como a Grande Campanha dos 
Pardais ou os Planos Quinquenais, catástrofes humanas, como o 
Holodomor ou o Gulag, e monstros políticos, como Estaline ou Mao.

Porque, na verdade, há apenas duas formas de olhar para o socialismo: 
a de Marx e a de Mises. Para Marx, o socialismo é inevitável. Para 
Mises, o socialismo é impossível. Para mal dos nossos pecados, ambos 
têm razão. Faz este ano 100 anos que o socialismo foi definitivamente 
refutado. Mas não, infelizmente, abandonado. Só ultrapassaremos Marx 
recuando um século inteiro a Mises, até àquele artigo simultaneamente 
seminal e terminal. Há 172 anos, Marx anunciou que há um fantasma 
a assombrar a Europa. Há 100 anos, Mises mostrou-nos que não há 
fantasmas. Matar fantasmas é das coisas mais dolorosas que uma 
criança aprende a fazer. E, no entanto, das mais necessárias. Chama-
se crescer.

* Convidado da Oficina da Liberdade
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