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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.
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Stanley Ho : vie et mort du roi 
des casinos de Macao
En un siècle d’aventures, le milliardaire a fait de Macao la capitale mondiale du 
jeu. Sa fille Pansy Ho, très francophile, prend le relais. De notre correspondant 
à Hongkong,

Jérémy André | Le Point.fr 

Stanley Ho, ici le 19 avril 2006, dans l’un de ses casinos à Macao. © FRANCISCO 
LEONG / AFP 

Ça ne s’était jamais produit. La famille de Stanley Ho est presque au grand 
complet. Ils sont d’ailleurs si nombreux qu’ils tiennent à peine dans le cadre des 
caméras de télévision venues enregistrer leur déclaration commune, énoncée 
par sa fille Pansy, après le décès du patriarche, mardi 26 mai, à 98 ans, dans un 
hôpital hongkongais.

L’homme et son empire de casinos ont survécu à l’invasion japonaise, aux 
guerres entre triades, à la rétrocession de Macao à Pékin en 1999, à la fin d’un 
monopole, au débarquement des géants américains du jeu, à la crise financière 
de 2008 etc.

As tradições das Festas  
e 

Marchas dos Santos Populares

CANCELADAS 

ESTE A
NO

13 DE JUNHO - SANTO ANTÓNIO
24 DE JUNHO - SÃO JOÃO
29 DE JUNHO - SÃO PEDRO
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 A Chuva  e o Bom Tempo

Julgando um dever cumprir, sem descer do meu critério
Digo verdades a rir,  Aos que me mentem a sério

António Aleixo 1899-1949

2 métros

IMAGINEMOS
Muitos têm-se já manifestado com certa autoridade sobre o tristemente 
célebre Covid-19, que tanto tem apoquentado a população mundial.

Todavia alguns países libertaram-se do jugo da OMS e decretaram 
diferentemente às suas populações, modos de agir e precauções a 
tomar, procurando evitar contágios que poderiam tornar-se perigosos 
para a estabilização da rede sanitária. As diferenças verificadas entre 
as recomendações dos governos terão permitido a alguns deles, como  
a Suécia, por exemplo, a libertar-se dos incómodos verificados noutros 
locais. A Suécia, não fechou escolas nem obrigou a população respeitar 
uma quarentena sufocante.

Todas estas alterações provocadas ao funcionamento normal da 
população tem algo que roda a anti-democracia, em muitos casos 
ganha com grandes dificuldades, mas que, parecem ter sido aceites 
pelo cidadão comum. Por exemplo, lembrando a França e os muitos 
activos agentes sindicais que se inflamam por qualquer suspeita — 
muitas vezes infundada — deixa-nos perplexos  como esses activistas 
se deixaram, domesticar, dominar, silenciar, na expectativa que um 
santo popular ou não os viesse libertar, para organizarem um sem 
número de manifestaçes e dias de greve. Legal ou não. À francesa!

Porém nada disso aconteceu o que certamente, deve ter regozijado 
os super manipuladores na sombra, dos objectivos a atingir. Será na 
verdade bastante difícil de acreditar que este vírus — que tanta gente 
de saber tem recusado e qualificado de embuste — não tenha servido 
para domesticar o público e analisar as possibilidades de — criado 
de novo o pânico, — explanar as intenções a implantar numa Nova 
Ordem Mundial já muito falada mas agora, com um parceiro gigante 
que se assume e pretende adoçar a implantação do credo socialista ou 
comunista que no fundo é o mesmo.

Se imginarmos que o vírus terá saído acidentalmente do Laboratório 
de Wuan, poderemos crer que o mesmo foi de seguida utilizado 
para dispersão mundial, contaminando sobretudo os mais idosos, 
reformados na sua maioria não activos, o que vem dar força áqueles 
dirigentes políticos mundiais que desejavam vê-los em procissões 
de caixões a caminho dos cemitérios. Com eles, iriam também  os 
mais fragilizados, por doenças respiratórias ou outras, que impediam  
imuidades. E, dessa forma, parte da população teria sido afastada das 
preocupações governamentais. Viria depois, no prosseguimento do 
plano estratégico estabelecido, a reforma dos direitos e liberdades, tão 
caras aos operacionais manifestantes sindicais e aos muitos populares 
espalhados pelas cidades e vilas, de modo a impor a auitoridade 
policial pronta a fazer dobrar a espinha a recalcitrantes, autores do 
recrudescimento da desordem pública, tanta vezes verificada e em 
vão-tentada disciplinar.

Isso está acontecendo agora com a aprovação dos ingénuos pan-
europeístas — democratas, anti-racistas, anti-fascistas e outros istas 
— permitindo a imposição e vigilância no pandemónio das praias ou 
em reuniões de amigos que não sejam do partido comunista porque, ao 
que parece, são os únicos que podem juntar-se  em largas centenas no 
Pavilhão dos Desportos ou, na Alameda, nas comemorações do jornal 
Avante. O muito cantado e garganteado mês de Abril, teve irrisória 
assistência na Assembleia da República, apesar das cabeçadas do 
testa de ferro socialista, presidente da AR.

  
É curioso ver-se uns quantos pândegos exibindo-se nos corredores 
e salões da AR, mostrando máscaras impecáveis, quando vários 
virologistas afirmaram serem riscos muito simplificados da pandemia 
dizendo mesmo, que o vírus em questão não viaja pelo ar e apenas se 
poderá apanhá-lo no toque ou manipulação de qualquer objecto que dele 
esteja impregnado.  Referindo-se ao Covid-19, a Drª Graça Freitas, já 
então Directora Geral da Saúde, disse num programa televisivo,  que «há 
que desmistificar a gravidade da gripe A, (a que o Covid19 está reduzido) 
que agora é uma gripe absolutamente normal, é um vírus igual aos outros 
residentes que circulam na natureza” (sic).

Outras cientistas como a Dra. Margarida Abreu, de quem poderão ler 
um excelente texto publicado nestas páginas e nesta edição do ABC, 
exteriorizam a sua frustação por não entender o porquê das campanhas 
de medo a que submetem as populações.

Para além das campanhas de terror e, paralelamente, surgem com 
frequênia na tv e outros meios de comunicação social, campanhas de 
encorajamento e agradecimentos, às crianças que eventualmente têm 
ajudado  nos serviços públicos, ao pessoal medical, médicos, enfermeiros, 
anfermeiras, ajudantes e pessoal de limpeza hospitalar, enfim, toda a 
gente que perto ou de mais longe possam ter tido qualquer momento 
útil no tratamento de um doente, supostamente portador do vírus. E 
digo supostamente porque, sabe-se, as notícias que saiem nos jornais 
fazem um pot-pourri e encercam-nas todas do Covid19 sem distinção 
de quantos já estavam clinicamente mortos devido a um AVC, cancro ou 
outra doença não assinalada. Todos sabemos também, que cada ano, há 
dois períodos negros para, sobretudo, as pessoas idosas. No princípio 
da Primavera e no início do Outono. São largas centenas todos os anos 
que agora, não são separadas das contas gerais.

Deste modo creio que o complot estava bem urdido. Primeira fase, 
dominar os sentimentos e o orgulho das pessoas, minando-lhes a 
dignidade, o saber viver em comunidade. Segunda fase, o aumento de 
rigor sem vacilar nem obstrução, das forças policiais sobre a população. 
Entretanto, devido à fragilidade da economia na maioria dos países, 
aparecerão os bancos a emprestar dinheiro para melhor manipular os 
Governos, aumentando as dívidas. Na terceira fase, será a tomada de 
controlo dos países endividados e o posicionamento das novas forças 
dirigentes, sem apelo, dos governos fantasmas. Nesse dia, as populações 
deixarão de “existir”. Serão, então,  os escravos da Nova Ordem Mundial.

Então, a bandeira “Continuem a ajudar-se, ajudando os outros” terá toda
a sua significação e sentido de solidariedade. E de responsabilidade.

Imaginemos, enfim,  que seja mais ou menos isto que acontecerá. 

E façamos uma oração para que seja somente, o atravessar dum pesadelo.

Raul Mesquita
10/6/20

Festas e Marchas Populares - Canceladas
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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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A China tem um plano de dominação do planeta. Chama-se “One Belt, 
One Road” (Cerco ao Ocidente). Basicamente, tudo terá começado depois 
do fim da guerra fria entre os EUA e a ex-União Soviética. Foi então que 
a China se propôs a manter a teimosia comunista no planeta e enfrentar, 
pela polarização, a nação mais próspera, democrática e poderosa do 
mundo, os EUA.

Desde então, a China tem desenvolvido um plano gradual de 
mundialização. O objectivo é garantir a propaganda aos chineses do 
funcionamento do regime totalitário e aos internacionais, as orgulhosas 
glórias de um comunismo de porcelana e papel de seda. Mas a China 
não está só nesta oligarquia. As elites chinesas souberam desde há 
décadas, infiltrar governos, organizações e os media ocidentais, para uma 
suavização na opinião publica das atrocidades comunistas aos direitos 
humanos. A China soube ainda influenciar organizações internacionais, 
privadas e publicas para secundarizar e ocultar estas atrocidades. A ONU 
foi e é, uma das mais corruptas nesta propaganda.

A globalização planetária não é feita apenas de dominação. É também feita 
de informação. E ninguém mais se esquece de quando a ilusão comunista 
chinesa se desmoronou em Tianamen, quando um regime autoritário se 
viu subitamente derretido, diante de câmaras da televisão, que divulgaram 
um solitário cidadão chinês a enfrentar os arrogantes tanques do exército 
vermelho, que se preparavam para neutralizar uma manifestação. 
Naqueles momentos, tudo ficou perdido, para o regime chinês de então. 
Mas o comunismo chinês, não viu isso como uma derrota; isto obrigou, 
apenas, a que o regime do dragão chinês se concentrasse numa futura 
operação de cosmética internacional, silenciosamente massiva. Uma 
guerrilha internacional perigosamente dupla: não apenas recuperar a sua 
imagem de dignidade na opinião publica internacional mas também, em 
simultâneo, infiltrar o ocidente.

A China tem-se esforçado por manter a sua imagem de parceiro digno 
das relações económicas internacionais. Mas não tem conseguido. Se a 
corrupta ONU tentou secundarizar as excessivas prevaricações do regime 
chinês aos direitos humanos, a comunidade internacional não deixa de 
continuara a apontar o dedo ao regime totalitário, elitista e aristocomunista.

1. A China por dentro

A China não tem tradição de democracia. Não há na história chinesa provas 
de regimes democráticos fundamentados em vontades populares como os 
da tradição ocidental. Talvez seja por isso, que foi tão fácil que a revolução 
chinesa tenha sido uma das mais sangrentas da história da humanidade, 
que gerou a morte de 62 milhões de chineses - curiosamente, não há 
filmes, documentários suficiente populares, que lembrem o genocídio 
chinês, como se lembra tão justa, mas avulsamente, o Holocausto nazi 
do III Reich alemão; isto acontece porque a China infiltrou Hollywood e 
mantém posição suficiente para influenciar a produção do audio-visual 
mundial.

As elites do partido comunista chinês são hoje, de famílias genea-
logicamente ligadas a Mao Tse Tung, isto é, ligados historicamente à 
revolução (genocídio) popular chinesa dos anos 60. Tais cúpulas, não 
são compostas necessariamente por gente competente ou meras acólitas 
purezas ideológicas, mas por ligações genealógicas. Isto é, a elite chinesa 
é uma aristocracia, como nos regimes monárquicos. Composta por 
ramificações de influência ao deus Mao. Quer se tratem de administradores 
de empresas ou apenas burocratas do estado, a elite chinesa tem de ter 
algo de Mao em si. E nem precisa de ser fielmente comunista.
2. A China por fora

A ambição do regime da China não é apenas garantir aos chineses que o 
comunismo funciona. Tem sido, desde a trágica revolução chinesa, uma 
proposta de divulgação do comunismo, seus ‘benefícios’ ao mundo, e não 

A China em Cerco ao Ocidente
Opinião

Por Augusto Devesa Ramos
Sociólogo

deixar esquecer o marxismo. E essa proposta passa pela dominação (ou 
superação) do Ocidente: principalmente a Europa e os EUA capitalistas.
Se a China se mantém produtivamente activa em vários países africanos e 
na Ásia, não conseguiu ainda, aí, disseminar as vantagens ideológicas do 
comunismo. Porque o que os consumidores destes continentes pretendem 
são os produtos chineses, de baixo custo, (apesar da reconhecida 
qualidade duvidosa), e não a sua ideologia marxista-castradora. Não são 
só os ocidentais que estão preparados para os perigos do centralismo 
comunista, é a humanidade que teima em não abdicar da sua frágil 
liberdade.

Desde Mao que a China se reune todos os anos para rever a estratégia 
de dominação da China no planeta. Este foi sempre um dos objectivos da 
revolução chinesa. E nunca parou. Com mais ou menos sazonal fôlego 
este plano tem metas a atingir: 

a) pela disseminação, trata de inserir chineses em todos os países; 

b) criar laços de dependência destes países á China, pelas finanças e 
pelo mercado;

c) fazer estes países depender do maximo das decisões do governo 
chinês.

Os EUA sabem isso. A Europa sabe isso. Donald Trump, foi o primeiro 
presidente norte-americano e politico internacional, a apontar publicamente 
a infiltração da China como uma das ameaças ao bem-estar e ao equilíbrio 
dos EUA e das democracias. Tem sido esterilmente alvo dos media por 
isso. Mas Trump mostrou ter razão e outros países estão a seguir a sua 
liderança, nesta denuncia internacional da infiltração chinesa.

3. A China na Europa

Na Europa, a emigração chinesa foi, durante anos, um mistério e um 
tabu (por exemplo, a polícia francesa detectou, nos idos anos 90, que 
os chineses não apresentavam óbitos, “os chineses não morriam”, mas 
os passaportes dos eventuais falecidos eram transmitidos para novos 
emigrantes). A China abusava assim da generosidade do Ocidente e da 
pacatez do cidadão medio europeu - que desconhece que o altamente 
competitivo comércio chinês, hoje disseminado por todo o planeta, não 
tem apenas intenções mercantis, mas obedece a um pleno politico real 
e profundo, de submissão ao comunismo chinês. Além disso, o estado 
chinês financia produtos que vão ser muito competitivos e até disruptivos 
para a economia ocidental. Hoje sai mais barato comprar uma bandeira 
de Portugal «made in China» do que uma feita em Portugal. Apesar 
disto, a maior parte dos países europeus está preparada para a injusta 
competitividade chinesa baseada no financiamento do estado. Não só 
porque estes países, têm os seus diques de protecção preparados, como 
têm uma higiénica noção da espionagem chinesa. Portugal mostrou que 
ainda não.

4. A Catástrofe chinesa

A China desenvolveu um plano para centralizar os destinos internacionais 
no governo Chinês (o mencionado “Cerco ao ocidente”), através da 
tecnologia e das comunicações. A China apercebeu-se a tempo, que 
as comunicações se iriam globalizar. E que quem centralizasse essa 
globalização, dominaria o planeta. Por isso o governo chinês investiu 
muito forte na tecnologia 5G - uma tecnologia de comunicação 100 vezes 
mais rápida do que a actual - através da sua troiana Huawei. 
Para isso, construiu uma estratégia internacional chamada ‘One Belt, One 
Road’ (Um Cerco, Uma Rota - precisamente a rota do ‘cerco ao ocidente’), 
onde visa retomar rotas comerciais - românticas - do passado e que tem 
tido o apoio de operações e organizações globalistas internacionais, 
hostis ao ocidente.



5

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

A Huawei (que significa ‘pela China’) é uma empresa de tecnologia de 
smartphones, que concorre directamente com as marcas de topo como 
a Apple ou a Samsung pelo domínio da tecnologia 5G - mas a Huawei, 
só consegue ser competitiva porque é subsidiada pelo estado comunista 
chinês, e não apenas por uma razão de sobrevivência da empresa. Mas 
a Huawei é, principalmente, uma empresa de espionagem nacional e 
internacional, a mais importante na China. E isto é legal na China: o 
governo chinês publicou em 2015, uma lei, chamada a «Lei da Informação 
Nacional», que obriga todos os particulares e organizações chinesas a 
ceder, e/ou facultar, os dados gerados e recolhidos ao governo central 
comunista. E isto inclui todas as empresas chinesas que operam no 
estrangeiro (inclusive Portugal). Esta lei cria na China uma gigantesca 
rede de espionagem nacional, interna; um ‘bigbrother’ real de controle 
politico e social. Em essência o esquema de controle perfeito, da elite 
não-eleita chinesa antecipar e neutralizar subversões sociais e politicas. 
Mas cria nos países infiltrados a vulnerabilidade ideal, para que o regime 
comunista chinês possa manipular ou sabotar planos das organizações 
internacionais, á distância.

Sabe-se que na China, os vizinhos espiam e denunciam vizinhos, 
porque o governo chinês paga recompensas por isso, por denúncias de 
subversores, mesmo que improváveis (isto criou a aberrante profissão 
do delator profissional). Pior, o governo chinês criou recentemente um 
‘deus da pontuação’, onde cada cidadão está sujeito a um esquema 
de pontuação: por exemplo, um desvio às normas centralistas, por 
comentário na internet, ou pura expressão, cria imediatamente 
consequências negativas que vão desde a negação de apoios do estado, 
à secundarização nas listas de reserva de bilhete de avião ou comboio. 
A China está, não só a criar um monstro, como a exportá-lo.

A China criou os primeiros bébés transgénicos, em laboratório, violando 
todas as regras éticas da ciência. A China, limitou e perseguiu com a 
morte a fertilidade dos chineses. Esvaziou a liberdade aos seus cidadãos, 
que para sobreviverem terão, como em qualquer pais totalitário, de 
obedecer às regras burocráticas não eleitas. A China tem, de longe, 
o mais grave índice de poluição industrial do mundo - sem qualquer 
barulho significativo por parte da comunidade internacional. Ao contrário 
do Ocidente, a China não paga a taxa (fraude) de carbono. A China 
tem as portas abertas no Ocidente, mas o Ocidente não tem as portas 
facilitadas na China.
A China imitou quase toda a cultura industrial ocidental e revendeu-a 
ao Ocidente: desde imitações de Rolls-Royce à chantagem à Boeing 
que prometeu ajudar sob troca dos todos os planos de engenharia da 
empresa de aeronáutica norte-americana. Isto á custa de um operariado 
chinês sôfrego, mal pago e marginalizado que não consegue competir 
com milionários chineses gerados em booms financeiros voláteis. No 
entanto a China tem pontos de eficácia inovadores, como a perigosa 
robotização e aceleração de máquinas industriais.

Mas a China tem problemas internos profundos. Ao nível da infraestrutura, 
tem uma muito deficiente rede de distribuição de água (a sua principal 
debilidade). A sua economia é uma gigantesca e incontrolada bolha 
financeira, feita pela injecção de dinheiro - que apenas sossega o 
descontentamento social - mais do que real produção e benefícios sociais 
generalizados. A industrialização chinesa foi feita pela forçada migração 
de campesinato para a cidade. Tem hoje uma demografia decrescente. 
problemas graves nos direitos humanos, como a perseguição sem 
piedade aos cristãos chineses, sob silencio da ONU. E muito cepticismo 
social da população perante as suas elites, que poderá, provavelmente, 
levar ao fim do regime chinês nos próximos anos.

Com a tecnologia 5G, 100 vezes mais rápida que a actual, que a Huawei 
lidera internamente e quase internacionalmente, o governo chinês conta 
adquirir mais sopro de vida nos próximos anos, pela espionagem e 
controle dos seus cidadãos, e não pelo mérito ou pelos benefícios que 
lhes possa enviar. E isto é perfeito, para comunistas. Mas não para o 
Ocidente.

5. Five Eyes

O ‘Five Eyes’ é um consorcio de 5 países (Inglaterra, Austrália, Nova 
Zelândia, EUA, Canadá) que tem combatido formalmente e por 
contra-espionagem, as megalomanias chinesas. Este consórcio não 

só erradicou dos seus países a tecnologia da Huawei e chinesa, como 
convenceu outros países a fazê-lo - no caso dos EUA, Trump ordenou a 
erradicação total de tecnologia chinesa no Pentágono. Porque a 5G não 
é apenas tecnologia de telemóveis individuais avançados. É a tecnologia 
que vai controlar as futuras operações de automóveis auto-guiados, 
aeroportos, cidades inteligentes, estações de comboios e armas militares. 
O Ocidente não vai querer que a tecnologia chinesa se infiltre nestas 
infraestruturas fundamentais, para serem espiados e provavelmente 
controlados, por decepção ou sabotagem, à distancia. E esta é a batalha 
tectónica internacional actual: o controle da tecnologia. Não se trata 
apenas de ‘guerras comerciais’ como dizem os media (provavelmente 
financiados pela China) entre os EUA e a China. Mas de uma batalha pelo 
controle e manutenção da integridade dos sistemas e das informações 
dos países soberanos. 

Mas muito pior do que isso, trata-se de tecnologia altamente tóxica para 
o planeta: a tecnologia 5G vai colocar no espaço 20.000 satélites que 
vão emitir micro-radiações tóxicas ao planeta. Pior: as empresas de 
telecomunicações vão multiplicar edifícios publico, escolas, edifícios 
privados, pequenas torres de transmissão que vão emitir constantes 
radiações que quando penetrarem o corpo humano, alteram o natural 
fluxo físico. Ninguém vai ficar livre destas radiações.

6. O Portugal pobre e amigo.

A ambição totalitária chinesa passou por Portugal no inicio de Dezembro, 
quando o presidente Xi Jiping visitou, matreiramente, Portugal. Esta 
visita produziu aparentes laços empresariais entre a China e o governo 
português, que por ingenuidade ou necessidade, teimou em creditar. 
O governo dos EUA, enviou mais tarde, um emissário a Portugal, 
precisamente para advertir o governo português das reais intenções e 
da real natureza dos negócios com a China: espionagem de um governo 
estrangeiro. Custa, mas é a verdade destes tempos. Também a França e 
a Alemanha tinham, segundo rumores, pedido ao governo português para 
não consolidar nada com a China, precisamente por riscos de infiltração e 
espionagem da tecnologia 5G chinesa que visa dominar o planeta através 
da Huawei.

O governo de Portugal, carente e teimoso, assinou vários contratos 
“comerciais” mas que são de compromisso com o governo chinês. Lembro 
que não exitem na China empresas privadas. Todas as empresas são 
centralizadas, são (tecnicamente) do povo (mas quem controla é o governo 
chinês), variando apenas o grau de controle central. Ora, o que o governo 
de Antonio Costa fez foi assinar em nome de tratados “comerciais”, uma 
subtil cedência de soberania ao governo chinês. Nada de novo: tem feito 
o mesmo com a UE e com a ONU.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Augusto Santos Silva, veio 
justificar a sua posição destes compromissos como sendo mais uma 
direcção a “outros espaços do mundo”. A retórica do ministro, esconde 
necessariamente que esses avulsos “espaços” encerram regimes 
comunistas centralistas fechados, altamente hostis e voláteis, como é a 
China. Em nome de uma fatal amizade ancorada na negociação de Macau, 
o ministro não deixou compreender se estas negociatas foram feitas 
com estudo aconselhado, ou se foi mais uma estratégia do desespero 
financeiro do governo, ou sopro de inspiração da UE globalista. Ou tudo 
isto ao mesmo tempo.

O governo português, quando assinou a sua cumplicidade com o plano do 
‘Cerco ao Ocidente’ diz ter em vista mais as operações financeiras do que 
realmente os compromissos implícitos, apesar de avisos da Alemanha e 
da França. Os chineses pretendem construir posições “comerciais” na 
Europa, adquirindo portos - no caso de Portugal o estratégico porto de 
Sines - para construir a rede estratégica chinesa do ‘Cerco ao Ocidente’. 
Mas o Sr. Ministro justificou que se tratam apenas de compromissos 
económicos, julgando que nos faz esquecer que assinou compromissos 
com a espionagem do governo chinês. Assim, há negócios previstos 
coma China, perigosamente para a rede eléctrica, tecnologia 5G (com 
a Huawei), compra de divida portuguesa, e depois, ensino do mandarim 
entre outro folclore.

7. Conclusão
Precisamente por isto, a administração Trump enviou a Portugal, Roland 
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de Marcellus, um alto funcionário do Departamento do Estado dos EUA 
para as Finanças Internacionais e Desenvolvimento, que recomendou 
vigilância redobrada para as empresas (chinesas) que são altamente 
financiadas pelo governo (chinês) e que representam mais os interesses 
estratégicos desses governos do que meros interesses comerciais. Mas 
Augusto Santos Silva não reconhece nisso, risco para a segurança 
nacional, por ingenuidade, ou desinteresse.

Portugal e a UE deveriam sancionar a China, como fizeram com a 
Venezuela, por, neste caso, violação de direitos humanos e perseguição 
de cristãos. Não. Assinam compromissos globalistas apressados, 
cedência de soberania, fragilização da infraestrutura soberana, sem 
debate nacional, aceitam “Plataformas de Conectividade UE-China”. 
Aceitam a espionagem da tecnologia tóxica 5G da Huawei, branqueando 
um regime opressivo, elitista, poluidor, predador e hostil ao Ocidente. 

Porque nunca foi o Ocidente que colocou a China numa posição de 
polarização ideológica internacional, foi a China que desde o genocídio 
chinês, a que chamam revolução de Mao, viu sempre o Ocidente como 
o oposto do seu egocentrismo comunista auto-consolidadamente 
vencedor. O Ocidente é lixo para a China, embora seja a China 
comunista, o país mais poluidor do mundo. 

E ninguém quer negociar com isso.

Liberdade 2020 
Por Inês Domingos

Até em Portugal, neste mês em que se celebra o início do processo 
que conduziu o País à aprovação de uma constituição democrática, há 
sinais preocupantes de ausência de cultura de liberdade.

O Estado de Emergência fechou-nos em casa, limitou-nos os movimentos 
e, em muitos casos, comprometeu até os nossos rendimentos. Mas se 
um decreto tolheu algumas das nossas liberdades, não impediu, nem 
em confinamento, o que John Stuart Mill considerava ser a primeira e 
mais importante liberdade: a liberdade de consciência no sentido mais 
lato, que compreende pensamento e sentimento e a sua inseparável 
consequência, a liberdade de expressão.

Ainda assim, o que a história nos ensina é que se as instituições 
políticas, sociais e económicas são fundamentais para preservar as 
liberdades, também não é possível viver em liberdade sem o espírito 
e a cultura da liberdade individual. O que este mês e meio de uma 
situação excepcional revelou é que o primeiro risco para a liberdade de 
pensamento e de expressão vem sobretudo da ausência de cultura e de 
espírito democráticos.

Aqui ao lado, em Espanha, o Governo de Pedro Sanchez usou a 
crise para limitar a liberdade de expressão, quando nas conferências 
de imprensa sobre a situação sanitária, sem jornalistas presentes na 
sala para permitir o distanciamento social, começou a seleccionar 
previamente apenas as perguntas às quais queria responder. Só recuou 
nesta estratégia quando a imprensa optou por boicotar as conferências 
de imprensa. Soube-se também, na semana passada, que a Guardia 
Civil começou uma operação de ciberpatrulha, para, nas palavras 
do Chefe de Estado Maior da Guardia Civil, “recolher notícias falsas 
suscetíveis de gerar descontentamento com o Governo”. Embora 
já tenham sido dadas explicações adicionais de que esta operação 
pretendia identificar casos de notícias falsas relacionados com a saúde 
que pudessem causar “alarme social” e não opiniões políticas, ainda 
assim, fica a dúvida sobre a quem cabe a decisão de determinar o que 
é uma notícia falsa, sobretudo num contexto em que se sabe tão pouco 
sobre este vírus e as suas consequências.

Até em Portugal, neste mês em que se celebra o início do processo 
que conduziu o País à aprovação de uma constituição democrática, há 
sinais preocupantes de ausência de cultura de liberdade.

A liberdade de expressão poderá ser comprometida pela forma escolhida 
pelo Governo para apoiar a comunicação social, que em muitos casos se 
encontrava, já antes da crise, assolada por novos modelos de negócios 
com os quais não conseguia competir. Milton Friedman dizia que não 
é possível haver liberdade política sem liberdade económica, isto é, se 
não tivermos liberdade de nos sustentarmos não temos liberdade para 
nos opormos às decisões erradas dos Governos. Isto é especialmente 
verdade no caso da comunicação social. Poderá fazer imparcialmente 
o seu trabalho se depender financeiramente da intervenção financeira 
do Estado, como está previsto pela compra directa de publicidade 
institucional pelo Governo?

E sabe-se agora também que o grupo de Mário Ferreira, onde o principal 
consultor do primeiro ministro, Lacerda Machado, é administrador, 
entrou na fase de negociação exclusiva, até 15 de Maio, para a compra 
de mais de 30% do Grupo Media Capital, dona da TVI, de estações de 
rádio e de vários sites.

Enquanto o Presidente da Assembleia da República confunde a defesa 
da liberdade e da democracia com a defesa da formalidade de uma 
cerimónia específica no Parlamento, e à boleia desta confusão insinua 
que todos os que se opõem a estes moldes não são verdadeiros 
democratas, assiste-se em Portugal, quase sem ondas, ao crescente 
domínio do Governo sobre a comunicação social.

Perante estes riscos, uma oposição leal, responsável e que serve os 
cidadãos tem o dever de alertar e até, quando necessário, de se insurgir. 
Não para dificultar o trabalho do Governo, mas antes para o incentivar a 
encontrar o melhor caminho para sair de uma situação excecionalmente 
difícil. Quando as outras liberdades estão limitadas, mais do que nunca 
a palavra crítica, assente na liberdade de expressão, é que preserva a 
democracia.

A China em Cerco ao Ocidente
cont. pág. 5

ou 
Chinês ?

..
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Ne plus regarder ailleurs
Léa Stréliski 

Photo : L’actualité

J’ai regardé les images. Je vois l’Amérique qui se déchire, je vois l’Amérique 
qui brûle au beau milieu de cette tension impénétrable. Une tension qui 
dure depuis des siècles, un système qui écrase, triche, tue, rit directement 
au visage des Noirs et veut coûte que coûte continuer à avantager les 
Blancs. Avoir primauté. Affirmer en coulisses et maintenant directement 
dans l’œil de la caméra que l’Amérique est blanche et que les Noirs sont 
descendants d’esclaves… qui n’auraient pas dû être libérés. C’est incroyable. 
Incompréhensible. Le fantôme qui rôde habituellement dans les couloirs de 
l’Amérique prend maintenant sa place bien confortablement dans le siège le 
plus puissant du monde, le fauteuil dodu où assoit Donald Trump son gros…
La honte. La honte circule « épaissement », elle voyage dans tous les canaux. 
Ce malaise des Blancs, ce sentiment de ne pas savoir où se mettre, de ne pas 
savoir s’ils ont le droit de parler, de prendre la parole pour une cause qui n’est pas 
la leur. Cette peur de paraître hypocrite, de faire partie du problème, de vouloir 
se cacher d’avoir la couleur de peau qui cause toute cette merde… Et cette 
honte d’avoir été avantagé toute sa vie pour quelque chose d’aussi con que la 
mélanine.
La moindre des choses est déjà de reconnaître ce privilège, reconnaître que 
même au Québec, dont l’histoire est différente de celle des États-Unis, il est 
plus facile de se promener dans la vie en s’appelant David Tremblay qu’avec 
un nom qui pourrait sonner autrement. Au-delà d’un CV qui reste en haut de 
la pile, d’un bail qui s’obtient plus facilement, ce qu’il faut assumer, c’est que 
personne ne se méfie de toi. Tu n’as pas d’excuses à donner, tu n’as rien à 
justifier. Tu passes ta vie dans ce confort d’être chez toi. C’est un privilège 
immense. Tu es un poisson dans l’eau qui ignore tout de la sécheresse de l’air.

L’autre privilège qui m’a sauté aux yeux dernièrement et que j’ai honte de ne 
pas avoir saisi plus tôt, c’est celui de la distance. Ce qu’il faut imaginer, c’est que 
chaque fois qu’un Noir meurt injustement aux mains de la police, chaque fois que 
ton frère n’obtient pas un job pour des questions de discrimination, chaque fois que 
l’on souligne la couleur de ta peau sans raison, que tu es jugé, violenté, regardé de 
travers… chaque incident raciste du plus léger au plus grave s’accumule. Et dès 
qu’il arrive à quelqu’un qui te ressemble, tu n’as aucune distance pour t’en dissocier. 
Chaque coup s’additionne et qui que tu sois, tu le vis de manière personnelle.

C’est de ça dont notre armure blanche nous protège. J’ai lu les réactions d’Oprah 
Winfrey, cette reine incontestable de la communication, née noire et pauvre dans 
un Mississippi où les abus et le racisme sévissaient, et en lisant ses mots sur la 
mort de George Floyd, en intégrant le fait qu’elle se réveillait la nuit en revoyant les 
images, j’ai vu qu’à ce moment-là, elle n’était plus la femme puissante et milliardaire 
aimée de millions de gens, mais devenait tout simplement… lui. Elle s’incarnait 
dans sa souffrance. Elle revoyait et revivait les centaines de fois où elle avait aussi 
été témoin de l’injustice, l’insulte et la profonde douleur du traumatisme racial.

C’est cette distance qu’elle n’avait pas et que moi, j’avais. C’est cette distance 
que l’on ne peut plus avoir. C’est cette distance que l’on doit comprendre. Dans 
ce cas-ci, le mouvement #moiaussi est ce qui m’a ouvert les yeux. Je vis la 
souffrance des femmes et chaque geste grossier, chaque humiliation sexiste, 
chaque blessure de notre sexualité, de son utilisation, son objectification, tout 
ce qui comprend la laideur, le dégoût, la violence et l’horreur du viol, je le 
comprends dans ma chair même quand ça ne m’arrive pas à moi. Je le vis. 
Je n’ai pas de distance par rapport à ces femmes parce que j’en suis une.

Les hommes et nos institutions ont commencé à vouloir comprendre et à 
progresser pour réduire cette distance par rapport aux traumatismes vécus 
par les femmes. De la même façon, les Blancs vont devoir aussi annuler la 
distance dont ils jouissent par rapport aux traumatismes des Noirs.

Dans l’Europe fermée à cause du virus, 
l’UE ouvre ses portes à l’armée US  

par Manlio Dinucci

Les ministres de la Défense des 27 pays de l’UE, dont 22 sont membres de 
l’Otan, se sont rencontrés les 4 et 5 mars à Zagreb, en Croatie. Le thème 
central de la réunion (à laquelle a participé pour l’Italie le ministre Lorenzo 
Guerini du Pd) n’a pas été comment affronter la crise du Coronavirus qui 
bloque la mobilité civile, mais comment développer la « mobilité militaire ». 
Le test décisif est l’exercice Defender Europe 20 (Défenseur de l’Europe 
2020), en avril et mai. Le secrétaire général de l’OTan, Jens Stoltenberg, qui 
a participé à la réunion de l’UE, le définit comme « le plus grand déploiement 
de forces US en Europe depuis la fin de la Guerre froide ».

Les 20 000 soldats qui, avec 10 000 autres déjà présents et 7 000 d’alliés 
Otan, sont en train d’arriver des USA en Europe, communique l’US Army 
Europe (Armée de Terre US en Europe). Ils « se répandront à travers la région 
européenne ». Les forces états-uniennes amènent avec elles 33 000 pièces 
d’équipement militaire, allant des armements personnels aux chars d’assaut 
Abrams. Il faut donc des infrastructures adéquates pour leur transport. Mais 
il y a un problème, mis en évidence dans un rapport du Parlement Européen 
(février 2020) : « Depuis les années 90 les infrastructures européennes ont 
été développées uniquement pour des objectifs civils. La mobilité militaire est 
cependant redevenue une question clé pour l’Otan. Comme l’Otan manque 
d’outils pour améliorer la mobilité militaire en Europe, l’Union européenne, qui a 
les outils législatifs et financiers pour 
le faire, joue un rôle indispensable ».
Le Plan d’action sur la mobilité 
militaire, présenté par la Commission 
européenne en 2018, prévoit 
de modifier « les infrastructures 
non adaptées au poids ou aux 
dimensions des véhicules militaires 
». Par exemple si un pont ne peut 
pas résister au poids d’une colonne 
de chars d’assaut, il doit être renforcé 
ou reconstruit. Sur la base de ce 
critère, le test de charge du nouveau 
pont, qui à Gênes remplacera le 
pont Morandi écroulé, devrait être 
fait avec des chars Abrams de 70 tonnes. Ces modifications, inutiles pour les 
usages civils, comportent de fortes dépenses à charge des pays membres, 
avec une « possible contribution financière UE ».

La Commission européenne a prévu à cet effet une première allocation de 
30 milliards d’euros, argent public sortant de nos poches. Le Plan prévoit en 
outre de « simplifier les formalités douanières pour les opérations militaires et 
les transport de marchandises dangereuses de type militaire ».

L’US Army Europe a demandé l’institution d’une « Zone Schengen militaire 
», avec la différence que ce ne sont pas des personnes qui circuleraient 
librement mais des chars d’assaut.

L’exercice Defender Europe 20 — a-t-on dit à la rencontre de Zagreb— 
permettra de « repérer dans la mobilité militaire tout obstacle, que l’UE devra 
enlever ».

Le réseau des transports de l’UE sera ainsi testé par 30 000 soldats US, qui « 
se répandront à travers la région européenne », exemptés des normes sur le 
Coronavirus. On en a la confirmation avec la vidéo de l’US Army Europe à l’arrivée 
en Bavière, le 6 mars, des 200 premiers soldats US : alors qu’en Lombardie, 
à quelques petites centaines de kilomètres de distance, sont en vigueur les 
plus sévères normes, en Bavière —où a été constaté la première contagion 
européenne de Coronavirus— les soldats US, descendus de l’avion, serrent les 
mains des autorités allemandes et embrassent leurs camarades sans aucun 
masque. Question spontanée : seraient-ils déjà vaccinés contre le Coronavirus ?

On se demande en outre quel objectif a « le plus grand déploiement de 
forces US en Europe depuis la fin de la Guerre froide » officiellement pour « 
protéger l’Europe de toute menace potentielle » (avec référence claire à la « 
menace russe »), au moment où l’Europe est en crise à cause de la menace 
du Coronavirus (il y a un cas même au quartier général de l’Otan à Bruxelles). 
Et puisque l’US Army Europe communique que « des mouvements de troupe 
et d’équipements en Europe dureront jusqu’en juillet », on se demande si 
tous les 20 000 soldats US rentreront dans leur patrie ou si une partie restera 
par contre ici avec ses armements. Le Défenseur serait-il l’Envahisseur de 
l’Europe ?
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Não quisemos este apoio do Estado. 
Queremos o dos nossos leitores.

.

La Loi de sécurité à Hongkong
Effroi face à la future loi de sécurité nationale à Hongkong
Pékin a acté une future loi de sécurité nationale pour mettre au pas la 
région autonome. L’opposition est sous le choc et l’Occident hésite. 
De notre correspondant à Hongkong,

Jérémy André | Le Point.fr 

Plus de vingt ans que Hongkong se refusait à une telle loi, dix ans 
que sa population manifeste contre tout ce qui vient du continent. 
Trop, c’est trop. Ce jeudi, brûlant toutes les étapes légales, Pékin 
a donc acté par son Assemblée nationale populaire (2 878 pour, 
1 contre) d’imposer à l’ancienne colonie britannique une loi sur la 
sécurité nationale, qui criminalisera sécession, sédition, subversion 
et « terrorisme », termes suffisamment vagues pour ne plus avoir à 
faire dans la dentelle pour écraser la contestation. Le tout par décret, 
selon un calendrier express visant à une promulgation potentiellement 
dès mi-juillet.

« C’est une bombe nucléaire », commente Claudia Mo, représentante 
prodémocratie au conseil législatif de Hongkong. « Ils veulent notre 
mort. C›est le dernier coup de marteau dans le cercueil de l’autonomie. 
» Ne s›embarrassant plus des règles supposées par les traités de la 
rétrocession, l’État central chinois dictera en effet son texte au droit 
local. « Tout manifestant pourra être qualifié de terroriste », résume 
Mo. « Ceux qui ont simplement voyagé à Washington seront accusés 
de collusion avec l’étranger. » Une « punition » pour un quart de 
siècle de « désobéissance » : « De leur point de vue, Hongkong 
posséderait une âme révolutionnaire », analyse la démocrate. « Mais 
jamais Hongkong ne commencerait une vraie révolution. Personne 
à Hongkong n’a d’AK-47 ni ne veut prendre le pouvoir par la force. 
Le Parti communiste exagère la portée des manifestations pour les 
criminaliser. En réalité, Pékin est très inquiet de la possibilité que 
notre camp démocrate puisse remporter les élections législatives 
hongkongaises en septembre prochain. Ils ne peuvent pas se le 
permettre. Donc ils ont décidé d›agir vite, pour intimider l›opposition. »

Cibles désignées

Des figures proéminentes de la contestation ont d’ores et déjà été 
désignées par des médias d’État chinois comme objets de futures 
poursuites, tel Jimmy Lai, magnat de la presse et propriétaire du 
site Apple Daily, qui vient d’ouvrir un compte Twitter spécialement 
pour l’occasion, ne retenant plus ses coups contre le gouvernement 
central. Autre cible annoncée, Joshua Wong, ancien leader étudiant, 
accusé de longue date de collusion avec les États-Unis pour avoir fait 
campagne jusqu’au Capitole en faveur d’un mécanisme de sanction 
que Trump menace aujourd’hui justement d’activer.

« Nous avons toujours agi selon la loi », défend Wong Yik Mo, 
membre de Demosisto, mouvement créé par Joshua Wong. « Nous 
n›avons jamais demandé à des puissances étrangères d’envoyer 
des troupes. Nous leur avons juste dit de protéger leurs intérêts. » La 

loi devrait permettre à Pékin d›implanter officiellement ses services 
de sécurité dans la région autonome. La sécurité publique de l’État 
central a déjà annoncé qu›elle se tenait prête à envoyer ses hommes. 
« Le gouvernement de Hongkong a réservé un vaste terrain près 
du centre de détention de San Uk Ling, près de la frontière avec 
la Chine continentale, qui avait été utilisé en août 2019 pour des 
manifestants arrêtés », suggère Wong Yik Mo. « Ce nouveau terrain 
pourrait servir aux organes spéciaux. »

Mais l’opposition politique n’est pas la seule à s’inquiéter du projet 
de loi. « Sauter le conseil législatif de Hongkong est une surprise 
», s’étonne Tara Joseph, présidente de la Chambre de commerce 
américaine à Hongkong. « Cela ajoute des éléments de risque à une 
loi sur la sécurité nationale. Nous devons vraiment voir les détails de 
la loi avant de dire que nous ne devons pas nous inquiéter. L’annonce 
de ce projet de loi arrive après un certain nombre de problèmes 
inquiétants pour la communauté d’affaires internationale, qui ont 
commencé il y a plusieurs années et ont été soulignés par la loi 
d’extradition proposée l’année dernière. Nous aimerions juste savoir 
ce qu’il se passe, afin de nous sentir en sécurité et de continuer à 
faire des affaires ici. »

La France « n’a pas l’intention d’interférer dans les affaires de 
Hongkong ».

Outre des risques légaux évidents, les 1 300 sociétés américaines 
implantées à Hongkong ont aussi à s’inquiéter des représailles 
diplomatiques et économiques que la Maison-Blanche s’apprête 
à engager. Mike Pompeo, le secrétaire d’État, a déjà déclaré qu’il 
considérait que « Hongkong ne jouit plus d’un haut degré d’autonomie 
par rapport à la Chine », condamnant à terme les avantages 
commerciaux octroyés au territoire par les Américains, en particulier 
les exemptions de droits de douane, stratégiques dans la guerre 
commerciale. Trump devrait préciser sa réaction dans la journée de 
vendredi. De manière plus symbolique, le Royaume-Uni et Taïwan 
ont annoncé des facilités nouvelles pour accueillir des Hongkongais 
qui choisiraient la voie de l’exil.

L’Europe restera-t-elle pour sa part les bras croisés ? Interrogé 
mercredi en commission au Sénat, Jean-Yves Le Drian s’est dit 
« préoccupé », rappelant une déclaration commune de l’Union la 
semaine passée. Les ministres des Affaires étrangères européens 
soulèveront la question de nouveau en fin de journée vendredi 
29 mai. « L’adoption d’une législation de sécurité nationale est du 
domaine du gouvernement de la région administrative spéciale 
de Hongkong, et en conséquence devrait suivre les procédures 
législatives démocratiques établies s’appliquant à Hongkong », 
commente Virginie Battu-Henriksson, porte-parole pour les affaires 
étrangères à la Commission européenne. Pékin peut compter sur les 
divisions et la peur de compromettre des marchés : son ministère 
des Affaires étrangères s’est même félicité d’un appel du conseiller 
diplomatique de l’Élysée Emmanuel Bonne, qui aurait assuré le 
ministre Wang Yi que la France « n’a pas l’intention d’interférer 
dans les affaires de Hongkong ».

« L’Europe ne peut pas et ne doit pas se taire », espère pour sa 
part Jean-Maurice Ripert, ancien ambassadeur de France en Chine, 
aujourd’hui à la retraite. « C’est la liberté d’un peuple et l’avenir de 
la démocratie qui est en jeu à Hongkong. Et puis le territoire est 
très important pour les Européens, comme hub financier pour les 
relations commerciales avec l’Europe. Nous devons utiliser le temps 
avant un drame pour convaincre les Chinois qu’ils font fausse route. 
» Il veut croire à une troisième voie entre s’en laver les mains à la 
Ponce Pilate et couper les ponts en coulant la place de Hongkong 
comme menace Trump de le faire. « Adopter des sanctions dans la 
précipitation serait un contresens diplomatique et historique. Il faut 
d’abord tout faire pour convaincre les Chinois de ne pas passer à 
l’acte. Et même s’il fallait en arriver là, les sanctions ne suffiront pas. 
Il ne faut pas abandonner la population de Hongkong. »
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Será que Portugal ainda é 
uma democracia? 

Por José Manuel Fernandes / Obs.

Em democracia não há paraministros nem primeiros-ministros que 
governam por interpostos amigos. Em democracia há instituições que 
devem ser respeitadas, mesmo quando incomodam. É para isso que 
existem

O CDS teve razão. E por uma vez o Bloco de Esquerda e o PCP 
também. Até o PSD levou tempo a perceber, mas lá percebeu. De 
facto, por alma de quem deveriam os partidos reunir com o presidente 
da Partex, a empresa petrolífera que já foi a principal financiadora da 
Fundação Gulbenkian, para preparar um programa de recuperação 
económica para o país? Os partidos da oposição ou os parceiros 
sociais. António Costa Silva, eu sei, foi escolhido por António Costa 
para essa missão, mas ser conselheiro do primeiro-ministro não 
faz dele um paraministro e muito menos um superministro. E dizer 
que se trabalha pro bono e se está em missão cívica também não é 
argumento – não é hoje como não foi no passado.

Não estou a ser picuinhas, estou a ser rigoroso. Em democracia 
temos de respeitar as regras, respeitar as formalidades e respeitar as 
instituições. A democracia não é aquele lugar onde reina a confusão e 
a desordem, o lugar onde a expressão mais apropriada é “isto é o da 
Joana”, nas actuais circunstâncias, “isto é o do Costa”. A democracia 
é sim o lugar onde sabemos a quem temos de recorrer e, sobretudo, 
a democracia é o regime onde sabemos o que temos de fazer quando 
queremos mudar de políticas.

Tudo isso começa a estar subvertido. António Costa Silva é só o 
mais recente paraquedista da muito peculiar forma de governar de 
António Costa – uma forma de governar que encontra um estranho 
respaldo em Marcelo Rebelo de Sousa. É uma forma de governar 
que enfraquece as instituições e subverte o princípio de que temos 
sempre um mecanismo pacífico para mudar de políticas e afastar os 
governantes indesejáveis.

Tomemos o caso de Lacerda Machado, o amigo que António Costa foi 
buscar para negociar a “renacionalização” parcial da TAP e que hoje 
continua na administração da empresa, com um lugar não executivo. 
Penso que ninguém duvida que é ele o “homem de Costa” na TAP. 
Apesar de, institucionalmente, António Costa ter entregue a tutela da 
TAP a Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e Habitação, 
é evidente a dissonância entre o discurso do “jovem turco” do PS e 
aquilo o líder do partido vai dizendo. Claramente não estão alinhados, 
como ficou evidente na entrevista que António Costa deu à RTP. No 
entanto, quando os deputados querem saber o que se passa na TAP, 
não podem chamar Lacerda Machado – têm de chamar Pedro Nuno 
Santos. E como se tudo isto não fosse já suficientemente confuso, 
eis que agora o Governo ainda acrescenta mais um nome, o de João 
Nuno Mendes, ex-presidente das Águas de Portugal, para negociar o 
empréstimo de emergência à companhia aérea.

Pessoalmente até posso ver com bons olhos tudo o que contribua 
para limitar os danos que Pedro Nuno Santos possa causar – e que 
são muitos. Só que, em democracia, os problemas não se resolvem 
sempre pela porta das traseiras, como este caso da TAP bem ilustra. 
Pela frente, temos o ministro em que Costa não confia mas que 
não demite; depois quem detém o poder real é o próprio Costa e 
os seus homens, que não têm nenhum cargo institucional, não são 
sindicáveis e só respondem, nalguns casos apenas como “amigos”, 
aos telefonemas do primeiro-ministro.

Não há aqui transparência, não há aqui sindicância democrática, nada 
aqui sabemos sobre incompatibilidades ou conflitos de interesse. E é 
bom recordar que tudo começou com Lacerda Machado a aconselhar 
Costa pro bono e sem contrato, em “missão cívica”.

Outro exemplo de subversão das boas regras tem sido a forma 
como esta crise sanitária está a ser gerida. Não são possíveis duas 
interpretações: de estado de sítio em estado de sítio e de estado de 
calamidade em estado de calamidade, começámos a ser governados 
por simples resoluções do Conselho de Ministros. Com o Parlamento 
em serviços mínimos, já nem é por decreto-lei que se legisla, basta uma 
simples resolução governamental. Quase tudo o que é importante para 
as nossas vidas é assim que é determinado.

Como se isto não chegasse, temos uma oposição que prefer ser 
situação, o que faz com que os encontros informais no Infarmed 
passem a ter quase tanta importância como as discussões no plenário 
da Assembleia da República. Com a diferença que são à porta fechada. 
Os portugueses (cientistas incluídos) não tiveram direito, desde o início 
desta crise, a ter acesso em tempo real à informação científica que foi 
sustentando as decisões – ou melhor, só puderam conhecer aquela que 
as autoridades entendiam poder ser publicamente divulgada.

À conta disso tudo que não deixa de me martelar na cabeça aquilo 
que Rentes de Carvalho, na altura quase a fazer 90 anos, escreveu no 
seu blog exactamente no passado dia 25 de Abril: “Outras proibições e 
impedimentos hão-de vir, porque eles lhe tomaram o gosto, descobriram 
que nada põe o Zé Povinho tão depressa de joelhos, calado, sem 
vontade de refilar, como o medo da infecção.” Passou mais de um mês 
e muitas outras proibições vieram, sempre com muito poucos a refilar 
e a maioria a acatar.

É neste quadro que a nomeação de António Costa Silva não é apenas 
a nomeação de um “conselheiro” para fazer um relatório, à imagem 
do que fizeram alguns presidentes franceses e do que também está a 
fazer Emmanuel Macron, como o recado passado para os jornais queria 
fazer crer. Um conselheiro não é um paraministro. Um conselheiro não 
reúne com os partidos da oposição – é mesmo duvidoso que reúna 
formalmente com os ministros. Um conselheiro também não é um 
“ministro-que-pode-vir-a-ser-de-uma-remodelação-que-não-se-sabe-
quando-é”.

Não está em causa a competência de António Costa Silva, nem 
as ideias que já explanou, que a seu tempo terão de ser discutidas 
porque têm tudo para nos conduzir a mais um desastre. Está para já 
em causa o método, está em causa a arrogância do método, está em 
causa a indiferença com que se aceita o atropelo das instituições, está 
em causa a concentração de poderes na pessoa do primeiro-ministro, 
está em causa o colaboracionismo acrítico do líder do maior partido da 
oposição (nem sei se ainda o posso definir assim).

Talvez não se apercebam, mas assim asfixiam a democracia. Asfixiam-
na porque deixamos de ter mecanismos de fiscalização e enfraquecem-
na porque diluem as fronteiras entre o poder formal e o informal, ficando-
se sem saber onde está mesmo quem decide.

Mas o mais importante é que assim, e com a colaboração de Marcelo 
Rebelo de Sousa, constrói-se um colete de forças onde se perde o 
essencial da democracia, que é sabermos o que temos de fazer para 
mudar as políticas. Neste regime sabemos cada vez menos, porque não 
sabemos se nos opomos a Pedro Nuno Santos ou a Lacerda Machado, 
ou se um dia discordaremos de António Costa Silva ou do outro, o que 
não é Silva.

No passado recente ainda julgávamos saber o que era a geringonça, 
mas agora que ela também engoliu o PSD e se transformou porventura 
numa ainda mais vetusta caranguejola, só faltava mesmo um homem 
da Partex para cereja no topo do bolo.

PS. Respondendo à pergunta desafiadora do título: claro que Portugal 
ainda é uma democracia, mas com maus hábitos e que tem vindo a 
perder mecanismos de pesos e contrapesos. E se quando chegarem os 
milhões da Europa tivermos, “para nosso bem”, de abdicar ainda mais 
da nossa soberania, ainda menos democracia seremos – porque o que 
perdermos de escrutínio democrático aqui nunca compensaremos em 
Bruxelas.
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Lisboa não é a capital de Portugal e 
outros 9 factos que não aprendeu nas 
aulas de História

[artigo de Marta Leite Ferreira, retirado do jornal Observador]

“1143, quem não sabe esta data não é bom português” é das primeiras frases 
que o professor de História nos ensina. Mas há pormenores peculiares da 
história nacional que continuam na sombra.

Procure nas entrelinhas de todos os seus livros de História, vasculhe 
a biblioteca da sua antiga escola, pergunte aos mais sábios e só muito 
dificilmente alguém saberá estes pormenores da História de Portugal. É que 
todos conhecemos a saga dos Descobrimentos, a sequência de reis à frente 
e até as datas mais simbólicas. Mas contam-se pelos dedos da mão os que 
sabem que, afinal, Lisboa não é, no papel, a capital de Portugal ou que os 
lusitanos têm um gene único.

Regressámos à sala de aula, mas desta vez com histórias que contrariam 
muitas das verdades absolutas que conservamos desde os tempos de escola. 
Descubra tudo nos próximos 10 tópicos.

Lisboa não é a capital oficial de Portugal

A capital oficial do país é Coimbra, onde a corte morou até 1255. Nesse ano, 
D. Afonso III quis mudar toda a corte para Lisboa, que se havia tornado numa 
cidade cada vez mais próspera. O estuário estava de tal forma desenvolvido 
que podia receber os navios de mercadorias, o que motivou muita gente a 
escolher viver por perto. A certa altura, Coimbra tinha ficado para trás nas 
condições de vida que oferecia. Então D. Afonso III fez as malas e rumou para 
a cidade. Mas nem ele, nem nenhum outro rei assinou qualquer documento 
que oficializasse Lisboa como capital oficial portuguesa: passou a sê-lo de 
facto, na prática, porque a corte lá vivia em permanência. Algo que nunca foi 
oficializado, pelo que Coimbra continua a ser a capital oficial de Portugal.

Badajoz já foi capital de meio Portugal

Houve em tempos um reino muçulmano na Península Ibérica cuja capital 
era a cidade de Badajoz. O Emirado de Badajoz – em muçulmano chamada 
Ta’waif al-Batalyaws – vinha desde o rio Douro até ao Alentejo, incluía as 
cidades de Lisboa e de Santarém, mas também Castela e Leão.

Portugal já teve cinco capitais ao longo 
da História

São 900 anos de História, portanto o número não é de espantar. Tudo 
começou em Guimarães, o berço de Portugal, seguindo depois para Coimbra 
– que permaneceu efectivamente como capital até ao reinado de Afonso III 
em 1125 – e mudou para Lisboa quando a residência oficial da corte passou 
a ser em terras do Tejo. Pelo caminho estiveram também o Rio de Janeiro 
(Brasil) e Angra do Heroísmo (Açores), a primeira durante as Invasões 
Francesas e a segunda durante o conflito entre liberais e absolutistas.

Há um géne que só os portugueses têm
Chama-se A26 – B38 – 
DR13 e é um gene que só 
existe nos descendentes 
de lusitanos. A informação 
presente nesse gene não 
existe em mais nenhum 
lugar, nem mesmo noutros 
povos fixados junto ao Me-
diterrâneo.

Será o genes do tintol?
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Tivemos um rei chamado D. Martinho I
Não é que haja um rei 
escondido do povo português 
durante séculos. Apenas o 
conhecemos por outro nome: 
D. Sancho I. Quando nasceu, 
o pequeno Sancho não estava 
destinado a subir ao trono: 
quem devia assumir as rédeas 
da corte era o seu irmão, 
o infante D. Henrique (não 
confundir com o Navegador). 
Por isso, os pais da criança – 
D.Afonso Henriques e  
D.Mafalda de Sabóia – 
decidiram-lhe dar-lhe um 
nome que, embora não tives-
se tradição monárquica, com-
binava bem com ela: D. Sancho 
I nasceu a 11 de Novembro, 
daí ter sido agraciado com o 
nome Martinho. Mas a vida deu 
voltas. O infante D. Henrique morreu aos oito anos e foi Martinho quem teve 
de o substituir. Foi então rebaptizado com o nome que chegou aos nossos 
livros de História: D. Sancho I.

Um dos nossos reis era sobredotado
D. Pedro V veio ao mundo a 16 de 
Setembro de 1837. E veio com algo 
mais particular que os outros: era 
sobredotado. Com dois anos sabia 
falar português, alemão e francês. 
Ainda em criança, com cerca de 12 
anos, já aprendia filosofia e escrevia 
de forma anónima em publicações 
nacionais sobre assuntos sociais, 
como os meios de transporte e 
a modernização de Portugal. O 
povo sabia das suas capacidades 
e colocava nele grande esperança 
na forma como lideraria o país, mas 
Pedro V morreu aos 24 anos sem 
colocar nenhuma das suas ideias 
em prática.

Portugal já se chamou “Ofiússa”
Não há certezas sobre onde moravam exatamente os ofis. Alguns estudos 
dizem que vivia nas montanhas a norte, entre o Gerês, Trás os Montes e 
a Galiza, enquanto outros estudos juram que eles são da foz do rio Douro. 
De um modo ou de outro, os ofis eram famosos pelo facto de idolatrarem as 
serpentes. Por isso é que se chamava “Ofiússa“, que significava “Terra das 
Serpentes”. Daí o símbolo dos reis de Portugal ter sido uma serpente alada, 
a “Serpe Real”. No entanto, esse símbolo também surgiu por influência celta.

Espanha nem sempre foi a nossa única 
vizinha
Entre nós havia um pequeno 
país, o Couto Misto, que chega 
mesmo a ser mencionado nos 
relatórios diplomáticos que 
antecederam o Tratado de 
Lisboa de 1864. Era um micro 
estado que nasceu no século 
X e que se extinguiu apenas 
quatro anos depois de o 
Tratado ter sido assinado. Este 
país não tinha mais do que 27 
quilómetros quadrados e era 
completamente independente: 
não tinha qualquer relação 
com a Coroa portuguesa nem 
com a espanhola.

Antes dos lusitanos, estavam cá os 
estrímnios

Os estrímnios – uma palavra que deriva do latim “Oestremni”, ou seja, “povo 
do extremo ocidente” – foram o primeiro povo nativo em Portugal. Viviam 
entre a Galiza, no noroeste espanhol, e o Algarve. Só mais tarde vieram os 
sefes, um povo que idolatrava a deusa serpente Ofiusa e que eram menos 
numerosos que os estrímnios. A seguir chegaram à Hispânia os galaicos e os 
lusitanos, que encontraram uma terra destruída pela guerra entre os sefes e 
os estrímnios. Também estes recém-chegados tiveram de lutar com os sefes 
para se poderem fixar por cá.

O pai de D. Afonso Henriques era um 
pastor transmontano?
Pelo menos é o que sussurram os 
rumores. A versão oficial é que D. 
Afonso Henriques, o primeiro rei 
de Portugal, nasceu do amor entre 
Teresa de Leão e Henrique de 
Borgonha, conde de Portucale. No 
entanto, há outras que dizem que é 
filho de Egas Moniz ou mesmo de 
pastor natural de Trás-os-Montes 
que teria sido incumbido por Egas 
Moniz de cuidar do pequeno futuro 
rei. Os rumores até vão mais longe: 
sugerem que o rei era muito mais 
alto que qualquer pessoa da sua 
família…
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Carta aberta a Mark Rute
O “dinheiro a fundo perdido” quando passa a fronteira portuguesa adquire 
vários modos: é perdido no sentido de que não se sabe bem onde está, é 
perdido no sentido de que é imoral e entregue a vícios.

Por Fernando Sobrinho – ‘Observador’

Caro Mark Rute,

Venho por este meio manifestar-lhe o meu reconhecimento e apresentar-lhe as 
minhas felicitações, pelo seu esforço de travar o pacote europeu denominado 
COVID-19 extensivo aos chefes de Governo da Áustria, Dinamarca e Suécia, 
países que, em conjunto com a Holanda, mereceram da comunicação social 
o epíteto de “frugais”.

Lamento que a vossa posição não tenha sido a vencedora, pois vi noticiado 
na nossa imprensa que “Portugal” virá a beneficiar de um total de 26,3 mil 
milhões de euros, 15,5 mil milhões dos quais em subvenções e os restantes 
10,8 mil milhões sob a forma de empréstimos.

Acontece que “Portugal” não vai beneficiar de coisa nenhuma: “as subvenções” 
são, na língua portuguesa, “dinheiro a fundo perdido”, isto é, dinheiro que na 
maior parte dos casos ninguém percebe como é gasto e que, quando se 
percebe como é gasto, gera um sentimento de indignação. Este “dinheiro 
a fundo perdido” quando passa a fronteira portuguesa, adquire vários 
sentidos: é perdido no sentido de que não se sabe bem onde está, é perdido 
no sentido de que é apostado num perdedor crónico, é perdido no sentido 
de que é imoral e entregue a vícios. É à custa deste tipo de fundos que o 
Estado português mantém uma atitude infantilizada de “fartar vilanagem” que 
impede a formação de valores éticos de responsabilidade e trabalho árduo 
para atingir objectivos, na medida em que se cria entre nós a ilusão de que o 
nosso bem-estar se pode obter não através das oportunidades de comércio 
que o Mercado Livre Europeu nos propícia, mas dos donativos, incentivos, 
subsídios, subvenções, comissões, corrupções e outros estratagemas em 
que os cleptocratas nacionais se especializaram.

De igual modo, os empréstimos, têm um conjunto pré-determinado de 
destinatários, ou “clientela”, um círculo fechado de empresas públicas e 
privadas cuja actividade, com ou sem empréstimo, apresenta sistematicamente 
resultados tão medíocres que comprovam o irrealismo e o absurdo das 
expectativas que os gabinetes “especializados” criam em folhas excel. Parte 
substancial destes empréstimos, será de facto pago, não por quem recebeu 
os empréstimos, mas pelo contribuinte, porque será o contribuinte sempre 
o último recurso dos empréstimos que se vierem a revelar incobráveis, 
suportando as perdas com as Garantia das SPGM nacionais, ou então, as 
que as falências de bancos provocam.

Lamento que adicionalmente, tenha a Comissão Europeia decidido pela 
criação de 5 novos impostos, adensando assim, o “inferno fiscal” dos 
contribuintes europeus. Os 750 mil milhões que o BCE tão generosamente 
decidiu aportar aos países membros, dos quais nos tocam os 26 mil milhões 
referidos, deviam ser, obrigatoriamente usados como “tax break”, isto é, 
deveriam ter como contrapartida a obrigação de as administrações fiscais 
reduzirem a cobrança de impostos nesse montante – no caso português isso 
equivaleria a uma redução de cerca de 1/3 da cobrança fiscal total, reduzindo 
taxas de IVA de 23 para 17%, taxas de IRS de 30% para 20%, etc. Isso 
sim, seria repor a capacidade económica junto das pessoas que o Estado 
sistematicamente boicota com a sua política fiscal. Parece-me mais eficiente 
parar a drenagem de recursos para o Estado, via impostos, do que pensar em 
injecções de liquidez ao mesmo tempo que se alarga o canal de drenagem 
com mais impostos, o que quer dizer mais Estado, o que por sua vez quer 
dizer menos Liberdade

Porque, caro Mark Rute, beneficiar os contribuintes é beneficiar quem 
sustenta a economia nacional e é beneficiar mais quem mais contribui. 

O esquema adoptado, beneficia somente clientelas e máfias, prejudicando a 
prazo, ou seja, na hora de pagar, os contribuintes que sustentam este país.

Com os melhores cumprimentos,

Fernando Sobrinho

Sensatez & Clareza
 
Robert Ray Redfield Jr., nascido em 10 de Julho de 1951, é o actual Director 
dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças e, desde Março de 2018, 
administrador da Agência de Substâncias Tóxicas e Registo de Doenças. 
O também chefe da Clínica de Doenças Infecciosas da Universidade de 
Maryland, nos Etados Unidos da América, apresenta 17 reflexões sobre a 
actual pandemia da covid-19.

O virologista norte-americano 

As 17 reflexões de Robert Ray Redfield Jr. sobre a covid-19

1. «Talvez tenhamos de conviver com a covid-19 por vários anos. Não vamos 
negar nem entrar em pânico. Não vamos tornar as nossas vidas inúteis. 
Vamos aprender a conviver com este facto.»

2. «Não podemos destruir o novo coronavírus, que penetra nas paredes 
das células, apenas com as habituais regras de higiene, como lavar 
constantemente as mãos. A única coisa que vamos passar a fazer é ir à casa 
de banho mais vezes.»

3. «Apesar disto, lavar as mãos e manter distância física de dois metros é o 
melhor método de proteção.»

4. «Se não tem um paciente covid-19 em casa, não há necessidade de 
desinfectar as superfícies do lar constantemente.»

5. «Embalagens, botijas de gás, carrinhos de compras e caixas multibanco 
não transmitem o vírus. Lave as mãos e viva a sua vida como sempre a 
viveu.»

6. «A covid-19 não é uma infecção que se transmita de forma alimentar. Está 
associada a gotas de infecção, tal como a gripe. Não há risco comprovado de 
que a doença seja transmitida em alimentos.»

7. «Pode perder o olfato com muitas alergias e infecções virais. A perda 
de olfato é um sintoma comum em muitas complicações, e não apenas da 
covid-19.»

8. «Uma vez em casa, não temos necessidade obrigatória de trocar de roupa 
e de ir tomar banho. A pureza é uma virtude, não a paranóia.»

9. «O coronavírus não está no ar. Trata-se de uma infecção respiratória 
transmitida por gotículas que só acontece com o contato próximo.»

10. «O ar está limpo. Podemos caminhar pelos jardins, mantendo, 
naturalmente, a distância física de proteção.»

11. «O sabão normal é suficiente para eliminar o vírus que provoca a 
covid-19. Sabão antibacteriano nada resove. O corona é um vírus, e não 
uma bactéria.»

12. «Não precisa de preocupar-se com as entregas de comida em casa, 
ou mesmo take-away. Mas caso sinta mais confiança, pode aquecer os 
alimentos no microondas.»

13. «As probabilidades de levar o coronavírus para casa nos sapatos são as 
mesmas das de sermos atingidos pelo mesmo raio duas vezes no mesmo 
dia. Trabalho contra vírus há 20 anos e as infecções não se espalham assim, 
desta forma.»

14. «Ninguém fica protegido do vírus se tomar vinagre, nem sumos, nem 
gengibre. Podem favorecer a imunidade, mas nunca uma cura.»

15. «Usar máscara por longos períodos interfere nos níveis de respiração e 
de oxigénio. Use-a apenas, mas necessariamente, quando o distanciamento 
social for impossível, principalmente em espaços confinados.»

16. «Usar luvas também é má ideia. O vírus pode acumular-se na luva e 
ser facilmente transmitido se tocarmos no rosto. O que fazer? Aquilo que 
nenhum virologista se cansará de aconselhar: lavar as mãos regularmente.»

17. «A imunidade é muito enfraquecida ao permanecermos em ambientes 
estéreis. Mesmo se comermos alimentos que aumentam a imunidade. 
Saia regularmente de casa. Vá a parques, à praia, ao campo. A imunidade 
é aumentada pela exposição a agentes patogéneos e não por ficar em 
casa a consumir alimentos fritos, condimentados, açucarados ou bebidas 
gaseificadas.»”
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Os condescendentes
Por Helena Matos

Centenas de jovens afluíram ao Centro Comercial Vasco da Gama, em 
Lisboa, numa acção convocada através do facebook.

O objectivo seria manifestarem-se contra o racismo.

Geraram-se confrontos entre grupos rivais de jovens.

Algumas lojas fecharam com receio de desacatos.

A PSP foi chamada.

Dois jovens foram acusados de resistência e coacção a agente de 
autoridade.
Duas raparigas foram acusadas de posse de arma branca utilizada 
durante o roubo de um telemóvel e uns óculos a uma menor.

Um rapaz de 15 anos sofreu ferimentos provocados por uma chave de 
fendas.

Cinco agentes ficaram feridos.

Tendo em conta a juventude dos intervenientes, a presença da polícia 
(que, note-se, acabou com cinco agentes feridos) deve ser agradecida 
por todos, a começar pelas famílias dos jovens, pois nestas idades 
a distância entre um desacato e uma tragédia é uma linha finíssima. 
Mas há um problema: os jovens seriam maioritariamente negros e aí 
o desacato deixa de ser um desacato e torna-se um problema racial. 
Os polícias deixam de ser forças da ordem e tornam-se agentes da 
opressão. Os lojistas deixam de sofrer prejuízos e passam a símbolos 
da intolerância. Os jovens deixam de ser jovens em idade parva e com 
propensão para o disparate como são todos os jovens daquela idade 
para se tornarem em vítimas da discriminação e, por fim mas não por 
último, os jornalistas redigem as notícias sobre os factos com pinças 
não venha de lá a acusação de racismo. Por último vem como não 
podia deixar de ser o comunicado da associação que diz lutar contra o 
racismo. No caso a SOS Racismo.

O comunicado a denunciar o racismo é hoje uma peça incontornável. 
Segundo os jornais os acontecimentos do Vasco da Gama valeram a 
seguinte apreciação ao SOS Racismo: “São inúmeras as situações 
de aglomerados de jovens por todo o país, em particular em período 
de férias de verão, são vários os furtos em espaços públicos e muitas 
as discussões e altercações que não ocasionam nunca nenhuma 
intervenção policial tão violenta como aquela ocorrida no Centro 
Comercial Vasco da Gama. E portanto, a única diferença deste caso 
residiu na cor da pele dos jovens que ali se encontravam.” Não sei 
onde viu em Portugal o SOS Racismo as inúmeras situações em que 
centenas de jovens confluem para um mesmo local, se envolvem em 
confrontos, alguns com armas brancas – saberão que uma chave de 
fendas pode matar? – e praticam furtos até que cansaditos desistem. 
Mas o que posso garantir é que qualquer pai ou mãe ao saber que os 
seus filhos estão envolvidos numa situação dessas espera que a polícia 
chegue a tempo de evitar o pior.

Mas o SOS Racismo vai mais longe e pergunta ainda “O que leva 
a PSP a impedir a mobilidade de jovens e a utilizar a força, só por 
serem negros?” E com esta pergunta chegamos ao cerne da questão: 
por eles serem negros a intervenção foi diferente ou deveria ter sido 
diferente? O que me parece que está subjacente a esta denúncia de 
racismo é na verdade uma reivindicação de racismo sob a forma de 
uma tolerância condescendente. Aliás se os envolvidos não fossem 
negros provavelmente estaríamos a discutir como foi possível que 
a PSP deixasse que um jovem fosse agredido com uma chave de 
fendas ou como é que as famílias não os conseguiram impedir de tais 

comportamentos. Muito menos alguém perante desacatos provocados 
por grupos de brancos ou de asiáticos se indignaria com o facto de 
a polícia procurar controlar as movimentações de jovens brancos ou 
asiáticos pois sendo brancos ou asiáticos os envolvidos dirigir-se a 
outros grupos seria uma absurda perda de tempo.

Mas como são negros não se discute nada disso. E espera-se de facto 
que os factos sejam olhados com uma condescendência que não é 
mais que racismo encapotado.

Esta condescendência é profundamente nociva pois na verdade 
ela fomenta a segregação. Ao contrário de muitas das pessoas que 
vivem exaltadas a denunciar discriminações e se indignam quando se 
pede que a polícia intervenha perante este tipo de comportamentos, 
utilizo os transportes públicos e matriculei os meus filhos em escolas 
públicas. Vi e vejo serem toleradas atitudes erradas, agressivas e 
ofensivas simplesmente porque são praticadas por ciganos, negros ou 
aquilo que em França se vai conhecendo como “les petis blancs”. Vi 
e vejo as pessoas a mudarem de lugar no autocarro, a mudarem os 
filhos de escola, a deixarem de ir a uma determinada praia… Nunca 
se interrogaram porque são negros os seguranças dos supermercados 
nos bairros da periferia? Porque a eles ninguém os acusa de racismo 
quando proíbem um determinado cliente de entrar ou lhe pedem para 
abrir o saco antes de sair.

Sacrificado o serviço militar obrigatório no altar do alegado pacifismo, 
escaqueirada a escola pública em nome da pedagogia, não sobram 
além dos estádios de futebol e de alguns centros comerciais muitos 
espaços onde os filhos dos portugueses se cruzem independentemente 
da sua origem social e étnica.

O fim do marxismo levou a uma substituição das questões de classe 
pelos assuntos identitários. E assim, onde antigamente estava a luta 
de classes estão agora as comunidades. E tal como há quarenta 
anos os filhos da burguesia gritavam contra a sociedade de classes 
e as universidades se enchiam de estudos sobre a relação entre o 
marxismo e a linguística, o marxismo e a filosofia, o marxismo e a 
história, agora outros, nascidos em berço igualmente acomodado, 
estudam as questões de identidade das diferentes comunidades que 
paulatinamente substituíram a noção de classes. Em torno da luta contra 
a exclusão real e imaginada de cada uma das várias comunidades 
em que a sociedade está fraccionada foi criado todo um imaginário, 
uma linguagem, um acervo de teses, congressos, seminários, estudos, 
observatórios e um mundo de activismos.

A abordagem a cada comunidade varia no conteúdo mas nunca na 
forma: a comunidade é identificada enquanto tal sempre que é vítima, 
os seus comportamentos mais excêntricos ou mesmos contrários às leis 
do país – veja-se o caso dos direitos das mulheres entre os muçulmanos 
ou a expressão do ódio racial entre algumas dessas comunidades – 
são tidos como naturais ou uma reacção aos dominadores. Os actos 
condenáveis ou criminosos de alguns dos membros da comunidade são 
apagados. E assim chegamos ao paradoxo de os mesmos jornais que 
denunciam os problemas das famílias ciganas no acesso à habitação 
omitirem a condição cigana de alguns dos envolvidos na exploração de 
alcoólicos e doentes mentais. Se isto não é racismo o que é racismo? 
Aliás não me recordo que as associações que lutam contra o racismo 
tenham denunciado a presença de famílias ciganas na captação de 
mão-de-obra escrava para o sector agrícola em Espanha. Mas nunca é 
tarde para se fazer o primeiro comunicado.

Fechar os olhos perante incidentes como aqueles que tiveram lugar no 
Vasco da Gama pode levar a que se acentue ainda mais a clivagem 
entre os portugueses que se vêem como habitantes do seu país e 
aqueles que são apresentados como membros das comunidades. A 
condescendência que alguns tendem a confundir com a tolerância mas 
que não passa de uma banalização do desprezo é nesta matéria uma 
péssima companhia.



positividade dum teste para condenar um ser humano, sem qualquer sintoma, 
ao isolamento, bem como ao daqueles que com ele coabitam, geralmente 
cônjuge e filhos, durante, no mínimo 14 dias, é de uma violência brutal e 
completamente injustificada. E decidir sobre a sua recuperação, baseado 
no mesmo tipo de teste, sem que nunca tenha havido qualquer sintoma, 
parece-me ainda mais absurdo. Por isso muitos países consideram os seus 
recuperados baseando-se apenas na melhoria do quadro clínico, associado 
à ausência de sintomas. Porque a utilização dos testes se limita, também, 
apenas àqueles que apresentam sintomas e, como tal, evidência da doença.

Nesta fase, com tão poucos doentes no nosso país, é o que deveríamos 
fazer. E não continuar a disseminar um terror completamente injustificado à 
população.

Penso muitas vezes se os dirigentes do nosso país acharão que todas estas 
pessoas que ficam privadas de ir ao seu local de trabalho e receber o seu 
ordenado por inteiro, sabe-se lá por quantos dias, vivem do ar.

Penso se não vêem o que estão a fazer àqueles a quem impedem de abrir os 
seus estabelecimentos comerciais, em nome de nada e de coisa nenhuma.

Não compreendo como as medidas que se tomaram em março, que foram 
justificadas com o evitamento da sobrecarga dos serviços de saúde, se 
mantém ainda em junho. Os serviços de saúde qualquer dia, com doença 
Covid19 não têm ninguém e, no entanto, mantém-se este estado de coisas em 
Portugal, negligenciando de forma gritante todo o mal que a persistência deste 
caminho e deste discurso estão a causar aos cidadãos portugueses.

Vejo os outros países a testarem muito menos do que nós, pois testam (e 
bem) os doentes e não os que inventam que hão-de estar doentes. Vejo-nos 
a nós, um país pobre, a gastar rios de dinheiro em testes que são utilizados 
duma forma para a qual não foram concebidos.

«Um teste de PCR não deve ser utilizado como a única base para a gestão 
ou tratamento dum doente. Todos os resultados devem ser interpretados 
com base nos sinais e sintomas da doença». (Referência: Yang S. and R.E. 
Rothman. PCR-based diagnostics for infectious diseases: uses, limitations, 
and future applications in acute-care settings).

Penso nas pessoas, completamente assintomáticas, a quem as empresas 
decidiram testar, que se têm o azar de ter um teste positivo, têm a vida 
arruinada e não me canso de reflectir: mas quando é que vão achar que já 
chega. O que é que andamos a fazer?

A cada número que ouvimos na televisão, corresponde uma pessoa. O que é 
que estamos a fazer a cada uma dessas pessoas e às suas famílias.

Estes testes são meios auxiliares de diagnóstico. Como o nome indica, podem 
auxiliar o médico a fazer um diagnóstico, quando o doente apresenta uma 
dada doença e se quer confirmar a sua causa.

Falar em «infectados» pressupõe a existência duma infecção. Uma infecção 
pressupõe a existência dum agente patogénico «vivo», uma infecção 
pressupõe a existência duma doença. Onde está essa infecção, se não existe 
doença (como o mostram os números em internamento cada vez mais baixos) 
e o teste nem sequer é capaz de dizer se existem vírus «vivos» no indivíduo 
testado.

Está na hora de se parar de prejudicar e destruir as pessoas e começar a 
ajudá-las. Já todos sofremos demasiado com tanta falsa notícia, com tanta 
falsa pandemia, no nosso país. Acho que já chega. Já é tempo de parar e 
devolver a liberdade e a esperança às pessoas.

Já é tempo para mudar para um discurso de verdade!
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Mas o que é que andamos a fazer? 

Está na hora de se parar de prejudicar e destruir as pessoas e começar a 
ajudá-las. Já todos sofremos demasiado com tanta falsa notícia, com tanta 
falsa pandemia, no nosso país. Acho que já chega.

É com horror que assisto à fuga para a frente em que Portugal entrou. Um 
país que praticamente não tem doença Covid19. Quanto mal se está a fazer 
ao nosso país e à nossa população, guiados pela ignorância.

É com perplexidade que observo o que se passa na região de Lisboa e Vale 
do Tejo.

Perplexa com a forma abusiva como se têm utilizado para rastreio (ainda por 
cima «rastreio intensivo»), os testes para a detecção do material genético 
do SARS-CoV-2, perplexa com o silêncio da Direcção Geral de Saúde sobre 
o facto destes testes não terem sido concebidos, nem serem fiáveis para 
esse efeito. Não compreendo como, em nome de testes positivos (não de 
doença), se continuam a privar pessoas do seu ganha pão. Não compreendo 
como, continuando o número de pacientes internados em enfermarias e em 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a diminuir, se inventou agora uma 
nova pandemia. Menos compreendo que ninguém se interrogue sobre estes 
factos: como é que o número de «infectados» não pára de subir diariamente 
e o número de doentes com Covid19 nos hospitais não pára de descer. O 
embuste continua e em nome deste embuste, a destruição da população não 
tem fim à vista.

Fala-se muito de que o número de «novos infectados» não era tão elevado 
desde 8 de Maio de 2020. Vamos então aos verdadeiros números e não 
aos que decidiram inventar: número de doentes internados em 8 de Maio de 
2020: 842 dos quais 127 em UCI; número de doentes internados em 6 de 
Junho de 2020: 414 dos quais 57 em UCI.

Onde estão os milhares de «novos infectados» que descobriram desde 
então? 

O desconfinamento não alterou em nada a existência de doença moderada 
ou grave, pelo contrário, a doença não pára de diminuir.

Mais uma vez, mas o que é que andamos a fazer?

O teste para a detecção do vírus SARS-CoV-2 é um teste de PCR. Tal 
significa que o teste permite a amplificação de material genético do vírus 
(mesmo que esse material exista em quantidades ínfimas). E apenas isso: 
deteta material genético do vírus, é incapaz de dizer se se trata de vírus 
«vivos», vírus «mortos» ou apenas fragmentos de restos de vírus destruídos.

E, por ser completamente incapaz de saber se o material detetado são 
vírus viáveis, a única maneira de saber se há capacidade infetante desse 
material (ou seja, se a pessoa que tem esse material genético pode ou não 
infetar outros), é havendo uma prova dessa infeção, precisamos que haja 
manifestações da doença. Sem qualquer dos sintomas suspeitos: tosse, febre 
e/ou falta de ar qua permitam constatar a existência da doença e, portanto, 
de infeção, a utilização dum teste de amplificação de material genético, não 
faz sentido.

E não faz sentido, não só porque o teste é incapaz de dizer se se trata de um 
vírus viável ou apenas de restos de vírus ou de vírus «mortos», como pode 
haver falsos positivos, resultantes de contaminação das amostras ou dos 
locais onde as amostras são testadas. Deste modo, basearmo-nos apenas na 

Dra. Margarida Abreu
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Alaska : les oursons et les louveteaux menacés par Donald Trump.

L’administration Trump devrait lever, ce mardi, l’interdiction notamment 
de leurrer les mères et leurs petits avec des friandises, rapporte le « 
Washington Post ». 

Par LePoint.fr | Le Point.fr 

Ces mesures ont été souhaitées par des chasseurs locaux, faisant valoir 
que les règles d’octobre 2015, ordonnées par l’administration Obama, 
enfreignaient les pratiques de chasse traditionnelles des autochtones 
(photo d’illustration). © leemage via AFP 
       
 
Depuis son élection, Donald Trump a une vision bien à lui de 
l’environnement, opposé sur de très nombreux points à celle de son 
prédécesseur Barack Obama. L’administration américaine a décidé de 
simplifier la chasse aux oursons et aux louveteaux en Alaska en levant 
plusieurs interdictions, révèle le Washington Post. Une série de mesures 
qui devraient figurer dans le Federal Register, le journal officiel du 
gouvernement, ce mardi.

Il sera désormais possible, dans tout l’État, de leurrer les mères avec des 
doughnuts et autres friandises afin qu’elles sortent de leur tanière dans 
l’unique but de les tuer, ainsi que leurs petits. Les chasseurs pourront 
être équipés de lampes frontales. Des pratiques, bannies depuis cinq 
ans, que certains défenseurs des droits des animaux condamnent. « Ces 
réserves sont des endroits qui attirent des touristes du monde entier, qui 
nourrissent l’espoir de voir ces animaux emblématiques évoluer dans leur 
habitat naturel », a déclaré Theresa Pierno, présidente de l’Association 
de conservation des parcs nationaux. « Tirer sur des ours et des bébés 
qui hibernent n’est pas une façon de préserver la faune de ces parcs. »

Ces mesures ont été souhaitées par des chasseurs locaux, faisant valoir 
que les règles d’octobre 2015, ordonnées par l’administration Obama, 
enfreignaient les pratiques de chasse traditionnelles des autochtones. En 
effet, six parcs nationaux en Alaska permettent déjà de chasser avec de 
la lumière artificielle, sept autorisent la chasse aux ours noirs avec des 
chiens et quatre permettent de chasser des ours avec des appâts.

L’objectif est de réduire le nombre de prédateurs

Jim Adams, directeur d’une association en Alaska, a déclaré que le 
véritable objectif de l’État était de réduire le nombre de loups et autres 
prédateurs afin d’augmenter le nombre de caribous et autres gibiers. 
La réduction de la population de prédateurs déséquilibre l’écologie 
naturelle, lui répondent les écologistes. Donald Trump, homme politique 
dont l’un des premiers actes présidentiels fut de se retirer des accords 
de Paris, a reculé sur 100 mesures environnementales mises en place 
par les précédentes administrations, comme le fait savoir un décompte 
disponible sur le site du New York Times.

Oursons et louvetons Après 34 ans d’enquête
La Justice suédoise clôt 34 ans d’enquête sur l’assassinat d’Olof Palme
AFP | AFP 

La justice suédoise clôt 34 ans d’enquête sur l’assassinat d’Olof Palme © 
TT News Agency/AFP/Archives / Anders HOLMSTROM 

Plus de trente ans après l’assassinat du Premier ministre Olof Palme, la 
justice suédoise a annoncé mercredi clore l’enquête, le principal suspect 
étant décédé.

Ce suspect, identifié mercredi comme Stig Engström, «est décédé, je 
ne peux donc pas engager des poursuites ni même l’interroger, c’est 
pourquoi j’ai décidé de clore cette enquête», a déclaré le procureur en 
charge de l’affaire Krister Petersson, lors d’une conférence de presse en 
visioconférence.

Dirigeant social-démocrate charismatique, Olof Palme a été froidement 
abattu sur un trottoir gelé du centre de Stockholm le 28 février 1986, à 
l’âge de 59 ans, alors qu’il rentrait à pied du cinéma avec sa femme, sans 
gardes du corps.

Le nom de Stig Engström, également connu comme «l’homme de 
Skandia», du nom de l’entreprise pour laquelle il travaillait à l’époque, 
est régulièrement apparu dans les médias en tant que suspect. C’était un 
opposant aux idées de gauche d’Olof Palme.

Arrivé parmi les premiers sur les lieux du crime, les autorités l’ont interrogé 
en tant que témoin mais l’ont jugé peu fiable car changeant régulièrement 
de version. Il est mort en 2000.

Le meurtrier du Premier ministre de l’époque avait réussi à prendre la 
fuite, emportant avec lui l’arme du crime. Des milliers de personnes ont 
été entendues, des dizaines d’autres ont revendiqué l’acte et le dossier 
occupe 250 mètres d’étagères.

Christer Pettersson, un petit délinquant toxicomane, a été inculpé pour 
cet assassinat en juillet 1989 après avoir été identifié par l’épouse d’Olof 
Palme, Lisbet lors d’une présentation de suspects très critiquée.

Son témoignage avait été fragilisé par les conditions, entachées 
d’irrégularités, dans lesquelles il avait été recueilli. Après avoir avoué le 
meurtre, ce marginal s’était rétracté. Il est mort en 2004 et Lisbet en 2018.
Au fil des années, ont été également soupçonnés, entre autres, le Parti 
des travailleurs du Kurdistan (PKK, séparatistes kurdes turcs), l’armée 
et la police suédoises ou les services secrets sud-africains - Olof Palme 
était très critique à l’égard de la politique d’apartheid du pays.

L’enquête pourrait toutefois être rouverte si de nouveaux éléments 
apparaissaient à l’avenir.
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No ano do Coronavirus, o Presidente da República promoveu a cerimónia 
do 10 de Junho de modo reduzido de acordo com a gravidade ainda do 
momento, com a cerimónia organizada no Mosteiro dos Jerónimos onde 
foram prestadas, pelas 11h00,  honras à bandeira nacional , no exterior do 
Mosteiro, com  o içar da bandeiral, a execução do hino nacional, 21 salvas 
por unidade naval da Armada fundeada no rio Tejo e sobrevoo de homena-
gem por uma esquadrilha de aeronaves F-16 da Força Aérea.

Em seguida e já na Igreja de Santa Maria de Belém, o Presidente da Re-
pública depositou uma coroa de flores no túmulo de Luís Vaz de Camões 
e guardou “um minuto de silêncio em homenagem aos mortos ao serviço 
da pátria”.

Acompanhado por cinco convidados, o presidente da Assembleia da Repú-
blica, o primeiro-ministro, os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça 
e do Tribunal Constitucional, e do Supremo Tribunal Administrativo e do 
Tribunal de Contas, dirigiram-se aos claustros do Mosteiro, onde usou da 
palavra o cardeal D. José Tolentino de Mendonça, presidente da comissão 
organizadora do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portu-
guesas, a que se seguiu a intervenção do Presidente Marcelo Rebelo de 
Sousa, que encerrou as cerimónias, apelando nas suas palavras para o 
bom senso dos portugueses numa altura em que a pandemian ainda se 
manifesta e em que a situação económica do País é grave.

No Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém, onde todos os 
anos se realiza uma cerimónia que envolve milhares de pessoas de todo 
o país, e embora a Comissão Executiva das Cerimónias do 10 de Junho 
tivesse anunciado que não haveriam este ano as cerimónias oficiais, desde 
cedo que combatentes e familiares se reuniram para homenagear  os caí-
dos na Guerra do Ultramar e cujos nomes estão gravados nas lápides nas 
paredes do Forte do Bom Sucesso, com flores coladas junto aos nomes ou 
deposição de coroas de flores.

A Liga dos Combatentes normalmente apoia a cerimónia, e esteve repre-
sentada pelo Capitão Mar-e-Guerra Filipe Macedo, que esteve presente na 
homenagem de deposição de flores com os membros da Comissão Pro-
motora — General António Bispo, Almirante Cajarabille, D. Francisco Van 
Uden de Bragança, Coronel Morais Pequeno, Coronel Evaristo e Coronel 
Brandão Ferreira e Comissão Executiva: General Cubas, Coronel Duar-
te (FAérea).Coronel Correia (Exercito). CTen Fonseca (Marinha) e Major 
Quintas Reis (GNR), Dr. Amaral e Jaime Silveira (Ass. Comandos).

Clarins tocaram os toques do silêncio e de alvorada, foi feito um minuto de 
silêncio e a cerimónia terminou com o Hino Nacional.

Isabel Martins marketing do Museu do Combatente, 10 de Junho de 2020

Fontes : site da presidência, fotos da presidência e de João Moreira 
no apoio ao marketing.

DIA DE PORTUGAL NOS JERÓNIMOS E NO MONUMENTO AOS COMBATENTES DO ULTRAMAR EM BÉLEM

10 DE JUNHO 2020

O meu Povo marinheiro
Que o Mundo ao Mar arrancou
Deu Pátrias ao Mundo inteiro
Quase sem Pátria ficou...

          Cor. J. Caminé
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Porque os portugueses têm total 
direito de conhecerem a VERDADE…
Como certamente se recordam os mais interessados nos assuntos que à 
MIGRAÇÃO dizem respeito, durante o ano findo, a assinatura, em Marraquexe, 
por parte de António Costa, de um documento designado por “Pacto Global 
para as Migrações, decorrente da Conferência Intergovernamental sobre 
Migrações, que teve lugar naquela cidade, durante 10 e 11 de Dezembro de 
2018, mereceu, da minha parte, diversos comentários e Alertas. E, recordo, 
as razões das minhas intervenções tinham por base, fundamentalmente, 
duas questões:

1.O facto de no referido Pacto constarem deliberações que colocavam em 
risco a defesa e segurança dos portugueses;

2.A assinatura do Pacto em questão, que nem sequer tinha natureza 
obrigatória, ter sido rodeada de um segredo praticamente total, a vários níveis 
mas, presume-se, com a anuência do Senhor Presidente da República.

Profundamente intrigado com a situação, contactei, por mail, todos os Grupos 
Parlamentares, da A.R., vários Órgãos da Comunicação Social- jornais e 
estações de TV- bem como vários jornalistas dedicados à Investigação, 
solicitando a sua colaboração no sentido de me fornecerem informações que 
me permitissem conhecer, minimamente, alguns elementos relacionados 
com o ocorrido. Sucede que não obtive, sequer, uma resposta!

E como do documento assinado, fazia parte a obrigação, de todos os 
países que o subscreveram, de dar guarida, a todos os migrantes que tal 
desejassem, com direito a habitação, alimentação e a outras benesses, 
mesmo que se encontrassem em situação de total ilegalidade, procurei 
acompanhar, o melhor possível, tudo a que, principalmente em Portugal, às 
Migrações dissesse respeito.

Por tal motivo, o que sucedeu há dias em Lisboa, aliado ao sucedido hoje, 
a que há a somar os dois desembarques na costa algarvia e várias outras 
situações, incluindo a recente tentativa, gorada, pela intervenção das 
autoridades espanholas, de entrada, pela fronteira de Elvas, de um grupo 
de migrantes, obriga-me a voltar, de novo, ao assunto, cada vez mais 
preocupado, até porque a total ilegalidade ser o denominador comum de todas 
as situações. Felizmente que a presidente, há meses eleita, da Comissão 
Europeia, pouco depois de tomar posse, assumiu a sua discordância com 
alguns dos princípios contidos no Pacto e, de imediato, diligenciou para que 
fosse anulada a possibilidade de o registo criminal, mesmo nele constando a 
condenação  por qualquer crime, não fosse motivo para impedir a entrada e 
permanência em qualquer dos países aderentes ao Pacto.

E porque rejeito aceitar que a totalidade, ou pelo menos grande parte 
dos migrantes alojados em Lisboa e arredores, trabalhassem na área do 
turismo, até pela situação de total ilegalidade em que se encontram, ou 
mesmo que os movesse a intenção de tal vir a acontecer, impõem-se um 
total esclarecimento por parte das entidades governamentais, no sentido 
de se conhecer os responsáveis pela entrada no país e alojamento de 
largas dezenas de migrantes, com a particularidade de que os filmados ou 
fotografados, serem jovens, parte dos quais possuidores de  telemóveis e 
manifestarem sinais de grande descontração …

E não fosse a pandemia com que o país se debate, talvez que a situação se 
prolongasse, não me sendo permitido avaliar por quanto tempo mais!

Do mesmo que se impõe conhecer as razões do silêncio, que se tornou 
ensurdecedor, de que se revestiu a deslocação de António Costa e a 
assinatura que, repito, era facultativa, do Pacto Global para as migrações.
E, um facto de realce, que neste texto ainda não referi, um documento 
respeitante ao Pacto, existe, ou pelo menos existia quando das minhas 
intervenções primeiras, na Assembleia da República…

Pode ser que a publicação deste texto, de que será feito o envio, por mail, 
aos Grupos Parlamentares, origine os esclarecimentos a que, há muito, os 
portugueses têm direito…

Campos de Barros
Lousada, 02/05/2020

RESPOSTA AO HOLANDÊS 
Meu caro Jeroen Dijsselbloem,

Deixa-me dizer-te duas ou três coisas sobre a malta cá dos países do sul, que 
pareces não conhecer bem. Nós não gastamos o dinheiro só em mulheres 
e álcool. Também há quem gaste dinheiro em homens. Mas isso é raro. É 
verdade que gostamos muito de estar com homens ou mulheres – depende 
de cada um – mas costumamos tê-los de borla. Quer dizer, não fazemos 
como na Holanda, o teu país, que tem o maior número de prostitutas por 
metro quadrado em todo o mundo e até as põe à venda em montras. Aí é 
que se gasta muito dinheiro mal gasto em mulheres. Talvez não saibas, mas 
há quem diga que no Verão vêm muitas mulheres do teu país à procura de 
homens no meu país. Duvido que eles lhes paguem alguma coisa.

Também não gastamos assim tanto dinheiro em álcool. Até porque não 
temos muito dinheiro para gastar em coisa nenhuma. Bebemos algum vinho, 
é verdade, mas é mais por razões de saúde e para dar trabalho aos nossos 
agricultores. Eu sei que no teu país a bebida preferida é o leite. Aqui também 
bebemos disso, mas é de manhã e com café. Às refeições ou quando vamos 
sair a qualquer lado não costumamos beber leite. E mesmo que quiséssemos 
não podíamos porque temos menos vacas que no teu país. Fica a saber que os 
gajos mais bêbados que conheci em toda a minha vida foram dois holandeses 
lá para os anos 80, que costumavam acampar na Barragem de Castelo de Bode 
e apanhavam um pifo que durava quinze dias. Mas eram admiráveis porque 
ao fim da tarde atravessavam a barragem a nadar de costas, completamente 
bêbados, e não chegaram a morrer. De mulheres parece-me que não gostavam 
muito. Devia ser para pouparem dinheiro para a pinga.

Mesmo assim, é melhor gastar dinheiro em vinho do que em haxixe ou outras 
drogas, como no teu país. Nós não temos cá desses cafés onde se podem 
fumar umas ganzas em liberdade, mas temos umas belas tascas com mesas 
de mármore onde se bebem uns copos de três, se joga à sueca e canta à 
alentejana.

Não fiquei muito admirado com o que tu disseste. No teu país 40% do território 
fica abaixo do nível do mar e as pessoas são as mais altas da Europa. Deve 
ser para poderem tirar a cabeça fora de água e espreitarem para o sul para ver 
o que se passa por cá. Mas de certeza que isso não faz muito bem ao pescoço. 
Aqui somos mais baixos e até um pouco mais gordos. Não vem grande mal ao 
mundo porque, como tu reconheces, as mulheres gostam assim. Também não 
estamos abaixo do nível do mar porque a maior parte do mar é nosso.

Há no entanto uma coisa em que tu podias ser quase como alguns 
portugueses. És do Partido do Trabalho mas trabalhas pouco. Há quase 20 
anos no Parlamento da Holanda, depois no Parlamento Europeu e agora 
como Ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, também temos 
cá desses trabalhadores. Depois, li por aí que não conseguiste acabar o 
Mestrado mas que te intitulaste Mestre até seres apanhado. Estás a ver, 
desses também cá temos.

Olha, vou-me despedir com um conselho. Tu estudaste economia agrícola. 
Porque é que não te dedicas a apalpar tomates para ver se estão maduros?


