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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

Actualmente, pela recusa do su-
posto substituto do Presidente 
da Câmera Municipal de Ponta 
Delgada, o posto foi adjudicado ao 
Chefe da Oposição camarária, uma 
senhora de longa carreira pública 
— Maria José Duarte — do  PSD 
e de quem temos uma excelente 
entrevista realizada pela Redacção 
da Revista Açorianíssima que com 
a devida vénia transcrevemos nas 
páginas 6, 7 e 8. A ver e ler.       RM

Rui Rio na linha genética de Salazar?
Não tem arcaboiço! Não passa de um 
pobre diabo!
Não creio. Falta-lhe muita capacidade para pretender aproximar-se. Da linha 
Hitleriana, talvez...Ele que estudou num Colégio alemão, provavelmente 
que aprendeu a cartilha de Gobbels ou do SS Himmler e sonha estar em  
vésperas de ser PM... Daí a prostituição com António Costa. De ambição 
em ambição ele vai contaminando o que ainda resta de bom no PSD. E fá-
lo, sem se preocupar com a deputação eleita, o que ele não é. Tornou-se 
chefe do Partido por obra do Espírito Santo e do seu organisador político, 
Salvador Malheiro, da forma mais desleal e anti democrática que pode existir. 
Assim, o exemplo é claro e a ausência de reacção dos seus opositores é  bem 
esclarecedora do que se pode contar com o partido.

Recordemos como a sua eleição a nível da Convenção do PSD deixou 
muito, mas muito, a desejar, chegando a ser acusado ou pelo menos o seu 
organisador de campanha, o presidente da Câmara de Ovar, de ter inscrito 
como “membros” ... nomes retirados das listas telefónicas! Um jornal diário fez 
o trabalho da Comissão eleitoral e foi bater a portas de alguns dos inscritos 
que — eles — ficaram surpreendidos dos seus nomes estarem ligados a um 
partido político sem  consentimento. Quem terá votado em seus nomes?

Observador (...) O grupo é da “secção fantasma” do PSD de Ovar, onde há 
casos de militantes que vivem em moradas que não existem ou outros de 17 
militantes a viver na mesma casa. A rotina continuou pela tarde fora e Rui Rio 
— o candidato que prometeu um “banho de ética” no início da sua campanha 
— ganhou confortavelmente em Ovar: teve 409 votos, contra apenas 60 em 
Santana Lopes. Dos 792 inscritos votaram 476, uma participação de 60%.

Transporte de “militantes”

(...) Uma hora depois, a carrinha regressou com mais militantes e estacionou 
no mesmo local. Junto à porta da sede do PSD de Ovar, no 1.º esquerdo do n.º 
84 da Rua Ferreira de Castro, havia uma fila para votar que vinha do primeiro 
andar até à porta. Apesar disso, apenas 11 minutos depois de chegarem, os 
militantes “transportados” estavam de volta à carrinha. O Observador seguiu 
então a carrinha, que percorreu cerca de 18 quilómetros até Esmoriz, onde 
deixou os militantes em casa. Mas não numa zona qualquer: na Avenida Infante 
D. Henrique, junto à Rua dos Pescadores, em Esmoriz. (...) É precisamente 
nesta avenida que existem os militantes-fantasma que já levaram a várias 
queixas no Conselho de Jurisdição do PSD. Segundo o Expresso denunciou 
este sábado, é no n.º 79 desta avenida que vivem alegadamente 17 militantes 
do PSD com as quotas em dia e com capacidade para votar nestas directas. 
É essa a morada que consta na ficha desses 17 militantes, mas, na verdade, 
só ali vivem oito pessoas e nenhuma é filiada no PSD. Há ainda militantes 
em condições de votar que supostamente moram ali ao lado, na Rua dos 
Pescadores, em números de porta que não existem.

Foi também o mesmo Rui Rio que propôs na Assembleia da República esta 
alteração: A partir de agora o Governo, que responde politicamente perante a 
Assembleia da República (recorde-se), só tem de ter o seu líder a responder 
a perguntas dos deputados uma vez… a cada dois meses. Uma medida 
aprovada com a aliança entre António Costa e Rui Rio, apesar da oposição 
de vários deputados do PS e do PSD, perante tão inacreditável medida de 
recuo democrático. No final do debate, Rio, autor da ideia, ainda conseguiu 
dizer que a medida serve para credibilizar o Parlamento.

Faz rir. O homem devia ter seguido a arte de revista no Parque Mayer... .. 
A quem servirá esta alteração anti-democrárica? Se pensa que isso poderá 
trazer-lhe a cadeira de PM, muito se enganará o que prometeu dar um banho 
de ética...

O PR não achará inconstitucional esta decisão, que rouba aos deputados e 
ao público em geral, as respostas que deveriam ter sobre diferentes casos?
Neste mesmo tempo, o financiamento colonialista “histórico” do governo 
central, em Bruxelas, de acordo com os cálculos do (des) Governo que temos, 

Portugal sai das negociações quase com as mesmas verbas que eram pro -
postas pela Comissão. Algum dinheiro poderá chegar já este ano, mas a 
maioria apenas a partir de Junho de 2021...

Entretanto, o novo assessor do PM, também António Costa mas da Silva, fez 
certas propostas “milagrosas” para o equilibrio da Economia que tem cheiro 
a “dèjá-vu”.

Parecem ser projectos reaquecidos no micro-ondas e pergunta-se se as 
propostas feitas não poderão ser distribuídas pelos diferentes ministérios 
alguns dos quais, já avançaram, antes, idênticas soluções. A que serve então 
o industrial de petróleos? Fará ele o “milagre” de fazer a população vencer as 
forças opositoras à exploração do lítio? Entre outras?

Fala-se em TGV e aeroporto. Creio ter ficado bem claro, já no tempo de 
Sócrates, de que o TGV é uma despesa faraónica dispensável, Para além 
dos custos de instalação, as receitas que vierem não chegam para manter a 
exploração da linha. Talvez nas primeiras semanas pelo engodo da novidade 
e quando muitos irão viajar por curiosidade e comentar a seguir. Mas depois, 
como se encherão os combóios? Para salvar uma hora de trajecto?

E quanto ao aeroporto o Governo afirmou há pouco tempo que iria ser no 
Montijo. Ponto final. E agora o colaborador externo volta a falar de Alcochete? 
Quanto tempo vai ainda durar estes estudos e opções? Terminarão um 
dia? Qual é a participação do PSD nestas discussões? Rui Rio tem alguma 
proposta a fazer? Ou virá apenas  criticar após a execução do projecto?

Quer parecer-me que Rui Rio pretende seguir a linha dura que temos 
à porta com dois sistemas totalitários. Que se espreitam. Que se espiam. 
Que desejam participar na “ajuda” da população que lhe caia nos braços. 
Que os sigam depois convencidos das boas palavras. E boas promessas. 
Porque a luta é ideologica. E no nosso continente há vários equilíbrios 
que são frequentemente postos em questão.  O delicado equilíbrio entre o 
comunitarismo e a integração de migrantes, Entre a tolerância e a coesão 
social. Entre liberdade religiosa e a laicidade institucional. Entre a segurança 
e a violência. E no final, deve-se impedir a todo o custo o desabrochar da 
intolerância que pode levar a uma guerra civil e aos desacatos, exagerados,  
duma população até lá pacífica, que a desordem acumulada de más decisões 
estatais a empurrou para o descalabro. A paciência tem limites.

Ora, o trabalho de Rui Rio, em vez de provocar o caos, deveria ser mais 
responsável, procurando um equilíbrio necessário na chamada “Casa do 
Povo”, favorecendo o tal “banho de ética” de que seria o primeiro cliente a 
entrar na banheira...porque o fascismo está de volta com as secretas do 
pensamento,,,

Tenho a impressão de que o PSD necessita doutro chefe. Um verdadeiro. 
Alguém com postura e coluna vertebral capaz de decidir e dirigir.

Mas creio também de que não será com Rui Rio nem com Passos Coelho.

Tem de ter coluna e postura de chefe.

Raul Mesquita
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AMÁLIA 
Surnommée la « Reine du fado » (Rainha do Fado), c’est la chanteuse 
qui a le plus popularisé ce chant dans le monde. Elle a enregistré plus de 
170 disques au cours de sa vie. Elle a aussi été une grande ambassadrice 
culturelle du Portugal et sa voix lui a valu une réputation internationale.

Elle a eu une carrière d’enregistrement et de représentations de quarante 
années. Sa notoriété devient internationale durant la période 1950-1970, 
mais ses liens assez troubles avec le régime du dictateur António de Oliveira 
Salazar lui valent un retrait de la scène pendant une dizaine d’années après 
la révolution des Œillets de 1974.

Au cours de sa carrière, elle chante majoritairement dans sa langue maternelle, 
en portugais, mais aussi en espagnol, en italien, en anglais et en français, 
d’où le titre de son morceau Aïe Mourir pour toi. Elle a eu l’occasion de se 
produire dans les plus grandes salles du monde, dont l’Olympia à Paris.

Amália Rodrigues a eu une influence importante non seulement sur le fado, mais 
aussi sur toute la musique portugaise et la plupart des artistes de son pays.

Famille, enfance et mariages

Amália Rodrigues est la cinquième d’une famille de neuf enfants . Elle naît 
en 1920 dans la freguesia de Pena à Lisbonne. Sa mère et sa grand-mère 
la disent née le 14 juillet. Mais les documents officiels, indiquent qu’Amália 
da Piedade Rodrigues est née à cinq heures et zéro minute, le 23 juillet 
1920, dans une maison de la Rua Martim Vaz, 86-4º, dans la Freguesia de 
la Pena, à Lisbonne. Elle aurait donc été déclarée plus d’une semaine après 
sa naissance. Elle-même affirmait que l’on célébrait son anniversaire le 1er 
juillet dans la famille, en supposant que c’était le seul moment du mois où 
il y avait de l’argent pour lui acheter des cadeaux Fille d’Albertino de Jesus 
Rodrigues et de Lucinda da Piedade Rebordão, elle est issue d’une famille 
nombreuse et pauvre, originaire de l’ancienne province de Beira Baixa, près 
de Castelo Branco. Son père est cordonnier et joue de la trompette au sein 
de la fanfare de Fundão, où la famille habite. Ses parents « montent » ensuite 
à la capitale pour y trouver du travail mais quelque temps après, alors qu’elle 
n’a que 14 mois, ils retournent à la campagne, faute de travail, et elle reste 
à Lisbonne avec ses grands-parents maternels.

Amália Rodrigues est une enfant assez timide ; elle commence à chanter 
pour son grand-père et les voisins. Sa grand-mère, nommée Ana do Rosário, 
qui est analphabète, l’élève d’une manière stricte et elle lui enseigne les 
rudiments de la religion. Elle envoie Amália à l’école primaire (Escola 
Primária da Tapada da Ajuda) lorsque sa petite-fille atteint l’âge de 9 ans 
: c’est là qu’elle chante pour la première fois en public, lors de la fête de 
l’école. À 12 ans, elle interrompt sa scolarité, comme la plupart des jeunes 
Portugais pauvres d’alors ; elle trouve du travail dans une entreprise de 
broderie mais en change rapidement pour un autre, consistant à emballer 
des gâteaux. Alors qu’elle est encore enfant, elle tente de mettre fin à ses 
jours en buvant une décoction de têtes d’allumettes.

À 14 ans, elle décide de vivre avec ses parents, qui sont de retour dans 
la capitale portugaise. Sa vie y est très différente de celle qu’elle menait 
avec sa grand-mère. Elle doit aider sa mère et supporter un frère aîné plutôt 
autoritaire. À 15 ans, elle part, avec sa petite sœur Celeste, vendre des fruits 
dans la zone du port de Lisbonne ; elle s’y fait remarquer, ce qui lui permet de 
participer au défilé populaire d’Alcântara en 1936. L’entraîneur du défilé insiste 
pour qu’Amália s’inscrive à un concours de nouveaux talents appelé Concurso 
da Primavera (« Concours du Printemps »), au cours duquel est attribué le titre 
de Rainha do Fado dos Bairros (« Reine du fado des Quartiers »). C’est à cette 
époque que, à la suite d’une réflexion déplacée de sa mère qui aurait dit :      

« Elle est différente, on ne dirait pas ma fille », Amália part puis essaye de 
se suicider ; sa sœur Aninhas l’en empêche.

Lors de ce concours, Amália rencontre Francisco da Cruz, un guitariste alors 
âgé de 23 ans, avec qui elle se marie deux ans plus tard, en 1940. L’union 
houleuse ne dure pas plus de deux ans. Francisco da Cruz demande le 
divorce et Amália décide de se donner la mort devant la fenêtre de celui-ci en 
avalant de la mort aux rats ; c’est sa troisième tentative de suicide depuis sa 
naissance. C’est également durant cette épreuve, Concurso da Primavera, 
qu’Amália est remarquée par un spectateur qui la recommande à Jorge 
Soriano, directeur de la Casa do Fado (« Maison du fado »). L’audition est un 
succès mais, devant l’opposition de sa famille, Amália décline l’invitation. C’est 
une femme d’assez petite taille, qui ne mesure que 1,58 mètre. Elle se marie 
une seconde fois, en 1961, avec un ingénieur brésilien, César Seabra, dans 
la ville de Rio de Janeiro. Ils n’ont aucun enfant. Malgré une bonne entente 
avec Salazar, dans les années 1960, celui-ci fait interdire la vente de son titre 
Abandono Fado de Peniche, considéré comme un hymne aux prisonniers 
politiques de la forteresse du même nom. Le régime de Salazar fait emprisonner 
des personnalités politiques et force beaucoup d’artistes à l’exil.

Après la Révolution

Quelques jours après l’abolition de la dictature de Salazar et le rétablissement 
de la démocratie, Amália Rodrigues donne un concert de fado à Lisbonne 
mais, à plusieurs reprises, elle se voit traitée de fasciste, accusée d’alliance 
avec Salazar et doit faire face à des accusations de collaboration avec le 
régime. Même si elle se voit aussi rendre de nombreux hommages, ces 
accusations provoquent une éclipse provisoire de sa carrière. Elle est décorée 
de l’ordre de l’Infant Dom Henrique par le président de la République de 
l’époque, Mário Soares. Durant cette période, elle traverse des problèmes 
financiers qui l’obligent à se défaire d’une partie de son patrimoine. En 1989, 
elle est reçue au Vatican par le pape Jean-Paul II.

En 1990, elle est décorée de la Légion d’honneur de l’ordre des Arts et des 
Lettres par la France, distinction reçue des mains du président François 
Mitterrand. Au fil des années, elle voit mourir Alain Oulman, son poète David 
Mourão-Ferreira et son mari, César Seabra, avec qui elle était restée mariée 
trente-six années durant.

En 2007 est édité, par la maison de disques Valentim de Carvalho, son dernier 
album, avec des vidéos inédites tournées entre 1965 et 1975 (Segredo). 
Amália Rodrigues publie aussi en 1997 un livre de poèmes, Versos. En avril 
1999, Amália se rend pour la dernière fois à Paris, afin d’être honorée par 
la Cinémathèque française, pour avoir tourné plusieurs films dans la ville. 
Elle remercie les Français de l’avoir fait connaître dans le monde, car c’est à 
partir de la France que ses disques ont commencé à être diffusés.

Amália Rodrigues se voit reprocher par certains d’avoir participé au Triple 
F de Salazar (fado, Fátima et futebol), tandis que d’autres pensent qu’elle 
a collaboré économiquement avec le parti communiste portugais quand 
celui-ci était encore clandestin ; mais elle a aussi aidé financièrement les 
prisonniers politiques et les exilés. Elle sort un fado, le Fado de Peniche, en 
rapport avec la grande prison située dans le fort de la ville. À travers ce fado 
elle transmet un message qui est censuré par Salazar. Amália Rodrigues 
représente le Portugal dans le monde entier, de Lisbonne à Rio de Janeiro, 
de New York à Rome, de Tokyo à l’Union soviétique, de Mexico à Londres, 
de Madrid à Paris, où elle chante plusieurs fois à l’Olympia.

Elle véhicule dans le monde entier la culture du Portugal, la langue portugaise 
et le fado et représente aujourd’hui un véritable mythe dans son pays. Le 10 
février 1999, Amália apprend le décès de sa grande amie le peintre Maluda, 
ce qui l’affecte beaucoup.
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Fin de vie et hommages

Tombe d’Amália Rodrigues au Panthéon national de Lisbonne.

Amália Rodrigues meurt le 6 octobre 1999 à l’âge de soixante-dix-
neuf ans, des suites d’une maladie du cœur, quelque temps après son 
retour de sa maison de vacances dans l’Alentejo. Son décès plonge 
les Portugais dans une grande tristesse. Le président de la République 
portugaise de l’époque, Jorge Sampaio, décrète un deuil national de 
trois jours. À ses funérailles, des centaines de milliers de Lisboètes 
descendent dans les rues pour lui offrir un ultime hommage. Lors de 
ses funérailles, elle avait voulu que sa musique Grito soit chantée. Elle 
est enterrée au cimetière des Prazeres, à Lisbonne. Quelques heures 
après le décès de la chanteuse, un journaliste portugais décrit ainsi 
l’ambiance générale : « C’est trop de douleur pour un si petit pays ». 
À la suite de son décès, les partis politiques décident de suspendre 
le dernier jour de campagne électorale pour les législatives qui se 
déroulent cette année-là.

La dépouille mortelle de la chanteuse est finalement transférée du 
cimetière de Prazeres au Panthéon national de Lisbonne le 8 juillet 
2001. Lors de la cérémonie au Panthéon, les honneurs militaires lui sont 
rendus, suivi par l’Hymne National portugais interprété par le groupe des 
Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra et des fados : Amália 
et Foi Deus. S’ensuit un discours du Président de la République, Jorge 
Sampaio, lors du transfert du cercueil au sein du Panthéon. Elle est la 
première femme, parmi les Portugais illustres, à y entrer.

Sa mort est un choc pour l’ensemble des Portugais, pour qui elle reste 
à jamais l’âme et la déesse du fado. Le 6 octobre 2009, à l’occasion 
du dixième anniversaire de son décès, une grande exposition 
rétrospective a été organisée à la Maison de la Culture de Belém. 
La ville de Paris inaugure le 11 juin 2010, en présence du maire de 
Lisbonne, la « promenade Amalia Rodrigues », un jardin situé dans le 
19e arrondissement de Paris, entre le boulevard d’Algérie et l’avenue 
de la Porte-du-Pré-Saint-Gervais.
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A política dos políticos
 

A pandemia do COVID-19 virou o mundo do avesso, mas não de 
pernas para o ar. As hierarquias sociais mantêm-se confinadas nos 
mesmos lugares relativos de riqueza, bem-estar, poder, conhecimento 
e quota-parte de responsabilidade e participação na gestão e na 
construção dos destinos das sociedades onde vivem. Pelo contrário, 
essas diferenciações estruturais ter-se-ão ainda agravado, deixando 
lastro para vários anos; os governos, tanto os democráticos como os 
semi-democráticos e os francamente anti-democráticos, saíram todos 
reforçados e re-legitimados desta crise. Como tomar medidas sanitárias 
coercivas gerais ou sectoriais, em tempo útil, sem essa capacidade de 
decretar, mobilizar recursos humanos “às ordens”, “abrir os cordões” da 
bolsa estatal e tentar difíceis entendimentos com países vizinhos.

De facto, com desgosto ou oportunismo, os adeptos da economia liberal 
“sem condições” terão percebido que, em certas circunstâncias de 
emergência, até as “nacionalizações” de empresas ou de actividades 
económicas são aceitáveis; ao mesmo tempo que os “estatistas” terão 
ficado eufóricos pela demostração prática da superioridade da sua 
“razão de Estado” (sobretudo se for a sua clique partidária a mandar). 

Além do brutal trambolhão sofrido (e a sofrer) pela economia mundial, 
com quebras do produto nunca vistas desde a última guerra mundial 
(estas, apesar de tudo compensadas por medidas excepcionais, sob a 
tutela governamental), tornou-se patente que vários dos dispositivos da 
“economia digital” foram (e vão ser mais) impulsionados para diante de uma 
maneira muito mais rápida do que o seriam normalmente, concentrando 
nas mãos de uns poucos – governantes, grupos económicos ou conluios 
de peritos – uma fabulosa massa de informação e os meios para eles 
imporem às populações medidas que ninguém ousa contestar, de tal 
modo elas parecem naturais, inevitáveis e de bondade para a protecção 
de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos amigos e do 
nosso meio de sustento. Estamos a pensar nos dados do conhecimento 
científico relativos às alterações climáticas e aos seus efeitos sobre a 
vida na terra; à biologia, medicina, farmacologia e saúde pública; e à 
plasticidade dos números sobre a actividade económica e os movimentos 
demográficos que facilmente consentem larga gama de manipulações. 
E face à urgência e à gritante necessidade, os enquadramentos legais-
administrativos são ousadamente alterados, apenas levantando protestos 
em alguns sectores (profissionais, regionais, funcionários públicos ou 
beneficiários do Estado-providência) que se sintam mais prejudicados ou 
discriminados negativamente em relação a terceiros.

As próprias comunidades de cientistas, muito fragmentadas entre si 
pela necessária divisão-dos-saberes, mas também enfraquecidas pelo 
progressivo abandono de uma ética humanista que lhes impusesse regras 
e limites à sua “paixão da descoberta”, encontram-se frequentemente 
hesitantes e repartidas face às dimensões escatológicas de alguns dos 
processos que manipulam, às condições impostas pelos investidores 
que permitem o seu trabalho ou às orientações que os detentores dos 
poderes públicos lhes sugerem, para já não falar dos usos-e-abusos 
que estes geralmente fazem dos resultados da actividade científica. Não 
porque sejam necessariamente malvados ou corruptos, mas porque é 
diferente o tabuleiro e as regras-do-jogo em que se situam.

Outra consequência gravosa já inscrita no horizonte (e mesmo vivenciada 
na actualidade por alguns) mas que vai ser notoriamente antecipada por 
esta crise é a da exclusão social duma massa muitíssimo considerável 
das populações nacionais (talvez oscilando entre os 90% e os 30%, 
consoante o seu grau de desenvolvimento) relativamente aos meios 
de “inter-comunicação social” – isto é, os “info-excluídos” da Internet (e 
do seu uso e leitura) e das chamadas “redes sociais” (essencialmente 
horizontais e maciçamente de pessoa-a-pessoa) –, do mesmo modo que 
serão prejudicados pelas novas relações teleinformáticas que se vêm 
desenvolvendo entre as pessoas/cidadãos e os seus governos (para 
efeitos administrativos e de controlo social), por um lado, e as grandes 
empresas (para efeitos comerciais, de venda dos seus produtos e 
serviços), por outro. É claro que os jovens escolarizados movem-se com 
facilidade neste novo universo “tecno” – cada vez mais visual e áudio 
e menos literal e livresco – e que as coortes de idosos e aposentados 
irão aí progressivamente recuando. Mas a estes se junta a maioria das 
massas populacionais residentes na América Latina, na África e na Ásia, 
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cujo atraso económico, deficiente escolarização e antigas culturas lhes 
dificultam a evolução. Esta “info-exclusão”, como costuma ser designada, 
suscita aliás uma proliferação incontrolada de pequenas e micro-empresas 
que vêem no comércio on line uma forma barata de acesso ao mercado, 
para onde de resto são empurradas por políticas públicas de emprego que 
assim tentam colmatar os efeitos das automatizações e de outros progressos 
tecnológicas sobre os volumes de trabalhadores assalariados em retracção. 
E todos estes meios de comércio “à distância”, devidamente aconselhados 
por juristas para tornear as leias existentes protectoras dos consumidores 
e da concorrência, prestam-se extraordinariamente para o engano dos 
incautos e dos ignorantes na matéria, também estimulados pela publicidade 
e atraídos pelas facilidades concedidas para a compra-a-crédito. Se “luta-
de-classes” existisse, ela seria hoje, provavelmente, entre estas duas áreas 
tão diferenciadas e contrapostas da sociedade pós-moderna. Será este o 
panorama para onde as elites governantes querem orientar a propalada 
reforma do sistema económico em direcção a uma economia digital? 

Num processo deste tipo, sempre surgirão resistências de oposição ou de 
“anomia” que as deturpem ou torpedeiem, e tanto mais quanto mais recursos 
têm os indivíduos experts-em-media ou em info-sciences para lhes furar 
os intentos. Donde virá sempre a justificação para novos meios policiais 
de vigilância e controlo, vistos como justos e racionais à partida, mas cuja 
dinâmica reforçará, também aqui, o (de novo frágil) poder dos governantes e 
dirigentes com interesses na preservação de um statu quo que lhes garanta 
o essencial: o poder de decisão para uns; a apropriação de grossas fatias do 
rendimento disponível para outros – por vezes com ligações entre si. Assim, o 
reforço da centralização do poder do Estado sobre os cidadãos, e das ententes 
entre grandes potências (ver já a corrida ao espaço) e os meios tecnológicos 
fabulosos das empresas multinacionais “do digital” (vide o mercado dos 
satélites de telecomunicações) sobre os consumidores (pessoas e empresas 
particulares) será outra das consequências pesadas que ameaça o habitus 
de liberdade a que nos habituámos no último século e meio. Não será um big 
brother único ou unificado; mas ainda assim big brother 

Por outro lado, aguilhoados por opiniões públicas hoje muito sensibilizadas 
pelos impactos negativos da actividade humana sobre a nossa biosfera 
(impactos reais ou razoavelmente supostos), é possível que haja agora 
uma tentativa de redireccionamento do crescimento económico para 
a “descarbonização” dos processos industriais, para um controlo mais 
eficiente e equilibrado dos benefícios da urbanização, para um melhor 
aproveitamento das paisagens campestres e dos oceanos, e para uma luta 
geral contra o desperdício e as poluições. “La lucha contra el despilfarro” 
foi uma palavra-de-ordem vanguardista nos anos 70, logo após o alerta do 
Clube de Roma e do seu Blueprint for Survival. 

Mas não tenhamos dúvidas que, lançados estes movimentos por “minorias 
iluminadas”, encontrando eco em sectores urbanos-escolarizados 
dos eleitorados dos países ricos e postos em execução por entidades 
governativas sempre atentas às “sondagens” sobre a sua popularidade, 
é bem provável que percam de vista o facto de todos eles (iluminados, 
eleitores e governos) pertencerem à minoria privilegiada do planeta e se 
metam a apostar em novas “causas fracturantes” e com visíveis exageros e 
dislates, como alguns dos que nas últimas décadas têm cavalgado as justas 
reivindicações de mulheres, homossexuais, minorias étnicas ou imigrantes 
contra as discriminações negativas a que estavam sujeitos. A protecção dos 
animais ou a alimentação parecem temas candidatos a tais “derivas”. 

De facto, a maior oposição aos programas de resposta às alterações 
climáticas e a esta “transição energética” virá da parte das regiões mais pobres 
do mundo e dos sectores económicos mais tradicionais. Quedando ainda de 
pé a grande incógnita sobre como gerar (em termos técnicos, ambientais, 
económicos e financeiros) a energia eléctrica necessária, em regime de 
expansão exponencial. Do que será verdadeiramente, daqui a vinte ou trinta 
anos, essa economia verde, verão os desse tempo, os jovens de hoje.  

Quanto aos anunciados objectivos (do actual governo português e doutros) 
de “maior inclusão social” – onde decerto as acções para retirar vinte por 
cento ou mais de pessoas da situação de pobreza em que se encontram 
deveriam ser sempre prioritárias, mas através de meios apropriados e 
tanto quanto possível consensuais –, veremos se isso é mais um slogan 
propagandístico ou, finalmente, um esforço societário de coesão com 
conteúdo efectivo, realizável ao longo de alguns anos.
 
Após os créditos extraordinários abertos pelo Banco Central Europeu, o 
Conselho da União Europeia chegou finalmente a mais um daqueles 
demorados acordos tão difíceis de alcançar quando a unanimidade é 

exigida: os tais 750 mil milhões de Euros (entre transferências directas e 
empréstimos garantidos a baixo juro pela UE) para relançar a economia 
deste bloco de países – restando ainda saber de que modo isso se reflectirá 
no orçamento comunitário plurianual. Todos os dirigentes fazem menção de 
cantar vitória mas imagina-se que muitos deles se “rancorizem” em privado; 
os partidos nacionalistas, eurocépticos e adversários da UE (como o PC e 
o BE) protestarão nos seus países, criticarão ou votarão contra nos seus 
parlamentos mas não deixarão de aproveitar as verbas vindas de fora. Com 
este espectáculo mediático, desnudam-se as limitações e defeitos congénitos 
dos regimes democráticos, agudizados hoje pela “demagogia mediática” 
e pelas suspeitas de corrupção de alto nível patentes em diversos países. 
Já se sabe da validade do argumento da democracia liberal (como agora 
voltou a ser hábito dizer) ser “o melhor, de todo os maus sistemas”, mas isso 
não deve ser um convite à inacção e ao conservadorismo, antes à prudente 
procura de soluções mais justas e mais eficientes.

Neste caso, mais uma vez, alguns “Nórdicos” exigiram garantias e condições 
sobre o uso dos dinheiros que vão desembolsar para os estados do Sul – e com 
alguma razão, vista a frequente falta de rigor nas contas dos “mediterrânicos”. 
Mas estes também se podem queixar que, nestes mercados abertos, os 
antecipadamente mais ricos são os que mais lucram com o alargamento das 
forças-de-consumo: que o digam também os países do Leste europeu! 

Todos reconhecem que não podem voltar atrás, a um nacionalismo económico 
e ao desmembramento do “projecto europeu”, mesmo que não estivesse 
em causa a questão da paz e das fronteiras políticas dos estados, que os 
historiadores sabem bem como foram desenhadas. Todos conhecem quão 
importante é o “bloco Europa” no quadro actual das relações internacionais 
e da “globalização” da economia mundial, perante gigantes demográficos 
como os Estados Unidos, a China ou a mesmo a Rússia, e amanhã a Índia, 
o Brasil ou a África do Sul. Mas cada um destes governantes eleitos age 
fundamentalmente para não “perder a face” perante o seu eleitorado e as 
suas oposições políticas caseiras. Isto vai sendo cada vez mais claro para um 
número crescente de cidadãos, que assim perdem a confiança nos sistemas 
de representação democrática e alguns deles, por falta de conhecimento 
histórico e cultura política, irão decerto votar numa próxima oportunidade em 
demagogos populistas que gritem “contra o sistema” (geralmente gente da 
pior catadura rodeada de perigosos bull-dogs descerebrados). Mas, por todo 
este jogo de forças e intenções contraditórias, que tendem a anular-se entre 
si, a União Europeia não se vai desfazer, embora tenda a caminhar de crise 
em crise, cada vez mais precariamente, até que haja a coragem e a lucidez 
necessárias para uma reforma de fundo do seu modo de funcionamento, 
processos de decisão e orientação de certas políticas sectoriais. A da saúde 
pública foi agora posta a descoberto; a débacle económica vai trazer caminhos 
novos nos modos de financiamento comunitários; a harmonização fiscal 
pode vir a ser a próxima etapa; a política de controlo de fronteiras (dita “de 
Schenghen”) e dos movimentos migratórios está à espera, mas lá virá a seu 
tempo. Porém, não é claro que se caminhe para uma maior federalização da 
UE. E em certos aspectos poderá recuar-se para um modelo mais parecido 
com uma confederação. O mais provável é haver uma combinação original e 
pragmática de ambos os modelos.

Outra consequência importante desta pandemia e a crise económica que 
arrastou consigo é a legitimação de uma maior intervenção do Estado 
nas economias. Mas, por favor, poupem-nos a uma enésima reedição da 
discussão entre as respectivas virtudes do “Estado versus Mercado”. Vai 
haver mais vítimas, pobreza, miséria e exclusão, com os correspondentes 
apelos à intervenção do Estado. Contudo, o “grande capital” (como dizem os 
herdeiros de Lénine) não será seriamente afectado, tais são os recursos de 
toda a ordem ao seu dispor; e o “pequeno” – alicerçado nos “direitos naturais” 
da propriedade e nos valores da autonomia individual e da interacção 
social directa (por outras palavras, a “iniciativa privada” e o mercado) – 
conseguirá sempre sobreviver, mesmo perante a paranoia regulamentadora 
e planificadora de certas elites, que já provaram do que são capazes: do pior.
É possível que a síntese e o resultado possível a médio-prazo desta complexa 
conjuntura mundial resulte num sistema económico mais regulado, previsível 
e (deseja-se) mais equitativo. Mas é preciso inteligência, fazer esforços e 
enfrentar adversários e adversidades de respeito. E, sempre que possível, 
com respeito. Porque ninguém tem o monopólio da verdade.

JF / Julho 2020
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Não é propriamente uma novata no que respeita a cargos públicos e/
ou de natureza política, e muito menos no que concerne à intervenção, 
colaboração e participação cívica. Tem currículo, mas, a bem da verdade, 
poucos, a começar pela própria, anteviam que assumisse, em pleno, os 
destinos da maior autarquia dos Açores.

Como sempre, Maria José Lemos Duarte, acatou e assumiu aquilo que 
o destino lhe ocasionou. Assim, aquilo que lhe compete é ser, “tão só”, 
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Fale-nos um pouco sobre si. Quem é a pessoa que os pontadelgadenses 
têm como Presidente da Câmara Municipal?

Chamo-me Maria José, Zézinha ou Zé para a família e amigos. Nasci no dia 
26 de Fevereiro, numa 2.ª feira de Carnaval, na casa da minha avó paterna, 
em Ponta Delgada. Da casa da minha avó lembro-me do enorme jardim e 
quinta com as suas veredas sempre muito arranjadas e canteiros repletos 
de flores. Gostava muito de apanhar borboletas. Aos 6 anos, mudei-me 
com os meus pais e irmã para a freguesia Santa Clara, onde morei até 

aos 10 anos. Frequentei a escola primária local. Tive como professora, 
a já falecida, Sra. D. MaríliaLeite Ferreira, de quem guardo excelentes 
recordações e que sempre me fez muita amizade. Da minha escola primária 
guardo boas memórias, uma em particular, quando fui escolhida para fazer 
o papel de Nossa Senhora numa festa de Natal. Foi a primeira vez que 
pisei um palco… Da minha infância guardo com muita saudade a época 
natalícia. O meu pai sempre viveu e fez-nos viver esta época com muita 
intensidade.

Fazia sempre um enorme presépio e uma enorme árvore de Natal repleta 
de bolas coloridas, fios e luzes. A Páscoa era, também, uma altura do ano 
muito festejada na nossa família. Não só no aspeto religioso, mas também, 
no aspeto profano. A Urânia, empregada da minha avó, fazia excelentes 
folares e eu e a minha irmã íamos sempre “ajudá-la”. Outra recordação 
que tenho muito presente é as vindimas. Lembro-me dos trabalhadores a 
apanharem as uvas e eu, a tentar a ajudar, sem a minha avó e os meus pais 
saberem, pois só desajudava….

Aos 10 anos mudámo-nos para a Fajã de Baixo onde vivi até aos 20 anos. 
A nossa casa era enorme com um lindo jardim e uma quinta. Tínhamos dois 
tanques com peixes vermelhos, rãs e nenúfares. Entre os 10 e os 12, eu 
era uma fervorosa leitora da Enid Blyton e da sua famosa coleção de «Os 
Cinco». Resolvi, juntamente com a minha irmã e duas vizinhas amigas, a 
Liseta e a Didinha, formarmos um clube. A sede do clube era na minha casa, 
num quarto no último andar com uma vista maravilhosa. Não era o clube dos 
5, mas o clube das 4… Aos 20 anos voltei a vir viver para a casa onde nasci. 
A minha avó faleceu e os meus pais herdaram a sua casa. Saí de casa dos 
meus pais aos 25 anos, para me casar, depois de 8 anos de namoro… 
estou casada há 31 anos. Tenho dois filhos maravilhosos. O Gonçalo, que 
está a tirar o curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, no 
Instituto Superior Técnico e a Carlota, no curso de Formação e Educação, 
na Universidade de Lisboa.

Como foi o seu percurso académico?

Variado. Frequentei a escola primária de Santa Clara, como já referi, a 
Escola Preparatória Roberto Ivens e o Liceu Antero de Quental. Seguiu-se 
o curso de Hotelaria, na vertente ecepção, realizado no Centro Profissional 
das Capelas. Fiz também uma breve passagem pela Escola Superior de 
Enfermagem e, por fim, a Universidade dos Açores.

Consta que sempre foi muito boa aluna. Era de “marrar” muito?

Não, nunca fui «marrona». Era boa aluna. Cheguei a ganhar um prémio no 
2.º ano do ciclo (actual 6.º ano). Recebi um diploma e mil escudos, que na 
altura era muito dinheiro. Nos 11.º e 12º anos passei de boa aluna, a aluna 
«assim, assim». No curso de Hotelaria voltei a ser boa aluna continuando, 
também, a sê-lo na Universidade. Quando fui para a Universidadejá estava 
casada e a trabalhar. Como me habituei a ter o meu tempo sempre muito 
bem planeado, não me custou nada fazer o curso. Fi-lo no anos certos e 
com boa média. Depois tirei o pós graduação em Ciências Documentais, na 
área de Bibliotecas e, mais recentemente, a pós graduação em Protecção 
de Crianças e Jovens: do Risco à justiça. Portanto, não deixou de viver uma 
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infância e adolescência com tudo aquilo que têm para oferecer e “permitir”… 
Posso dizer que tive uma infância e uma adolescência excelentes e que 
tirei sempre partido dos bons momentos que a vida me ofereceu. 

Ao cursar História na UAc, o que tinha em mente como objectivos 
profissionais?

Quando tirei o curso de História já me encontrava a trabalhar. Trabalhava 
nos CTT. Tirei o curso, mais para valorização pessoal, não com o objetivo 
de uma carreira específica.

Se então lhe dissessem que viria a ser Presidente da Câmara Municipal 
de Ponta Delgada, qual teria sido a sua reacção?

Diria que estavam loucos.

Voltemos um pouco atrás. Começa por trabalhar nos CTT mas, 
actividade política à parte, hoje faz parte dos quadros da Biblioteca 
Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada (BPARPD), correcto?

A minha primeira experiência a nível profissional foi no Hotel Bahia Palace, 
seguiu-se o Hotel Gaivota. Trabalhei em hotelaria cerca de 1 ano. Fiz 
um contrato de 6 meses na SATA e depois concorri para os CTT e fiquei 
admitida como técnica de exploração postal, onde exerci funções na 
secção dos recursos humanos. Entretanto,fui tirando o curso de História 
na Universidade dos Açores e pós graduação em Ciências Documentais. 
Estive nos Correios durante cerca de 6 anos. Abriu concurso para técnica 
superior para a Casa da Cultura de Ponta Delgada, mais tarde Casa da 
Cultura de São Miguel, concorri, fui admitida. Fui trabalhar para a Casa da 
Cultura como técnica superior, como já referi. Entretanto, o Director, Prof. 
Alvernaz, reformou-se e eu fui convidada para a Direcção. Ao fim de 2 anos 
de lá estar passei a exercer o cargo de Directora, durante cerca de 5 anos. 
Entretanto, pedi para fazer uma comissão de serviço de um ano para o 
Museu Carlos Machado e voltei à Casa da Cultura, como técnica superior, 
mais um ano.

Depois fui convidada pelo Dr. Victor Cruz para fazer parte da lista de 
deputados à Assembleia Legislativa Regional, onde estive 4 anos, um 
mandato. Só depois é que fui integrada nos quadros da Biblioteca Pública 
e Arquivo Regional de Ponta Delgada, uma vez que as Casas de Cultura 
já tinham sido extintas. 

É sabido que àquela instituição, a Casa da Cultura,deu um dinamismo 
que atéentão não lhe era associado…

Dizem que sim… O que muito me orgulha.

Saiu algo inesperadamente…

Sim… politiquices.

Na Biblioteca quais eram exactamente as suas funções?
Exercia funções na secção de periódicos.

É filiada no PSD? Quem a convenceu a abraçar o projecto social-
democrata?

Sim, filiei-me no PSD em 2008, depois de ter terminado o meu mandato 
como deputada. Fiz todo o meu mandato como deputada independente. 
Que me convenceu a abraçar o projeto social democrata foi o Dr. Victor 
Cruz.

Como classifica esse período da sua vida enquanto protagonista da 
“causa pública” com o papel de deputada da oposição na Assembleia 
Regional? Foi-lhe gratificante?

Muito sinceramente, não foi gratificante. Eu sou essencialmente uma 
executiva. Além disso, ser deputada da oposição é extremamente frustrante. 
Todo o trabalho que desenvolvemos é sistematicamente cerceado. As 
intervenções que fazemos são muitas vezes, autênticas intervenções 
autistas. Contudo, reconheço que foi uma experiência enriquecedora, pois, 
fez-me ver e perceber certas coisas que até então, não percebia e nem 
entendia. A minha filosofia é que tudo na vida tem um lado bom e outro 
menos bom. Devemos sempre tirar o maior partido possível do lado bom e 
minimizar ao máximo o menos bom. E é isto que procuro sempre fazer.

Finda a legislatura, vai trabalhar para a Biblioteca, mas é convidada por 
José Manuel Bolieiro para integrar o elenco camarário que propõe a 
escrutínio eleitoral. Aceitou sem reservas?

Depois de terminar o meumandato como deputada, ingressei na Biblioteca 
Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, onde trabalhei durante nove 
anos. Entretanto, fiz parte da Assembleia Municipal de Ponta Delgada, 
primeiro a convite da Dra. Berta Cabral e depois a convite do Dr. José 
Manuel Bolieiro. Em 2017, o Dr. José Manuel Bolieiro convidou- me para 
integrar a sua lista como vereadora. Não aceiteisem reservas. Gosto sempre 
de ponderar os convites que me fazem.

Mais do que uma personalidade política “pura e dura”, é tida como 
um elemento bastante eficaz nas funções públicas que lhe são 
confiadas Passa por aí o “segredo do seu sucesso”, na progressão das 
responsabilidadesque lhe têm confiado na gestão pública?

Sinto-me mais à vontade como executiva do que como política. Gosto de 
desafios, sou metódica e tenho uma grande capacidade de trabalho. 

Será errado dizer-se que a sua carreira política evoluiu e modo algo 
inesperado face às suas iniciais expectativas?

Confirmo que a minha carreira política evoluiu de algum modo inesperado.

Aparte do cargo político de grande responsabilidade que agora exerce, 
é tida como uma pessoa de grande participação e intervenção cívica.

Sim, pode dizer-se que sim. Tenho especial apreço pela minha participação 
em organizações culturais, sociais e comunitárias, regra geral no contexto de 
voluntariado. Pertenci à Direcção do Lar da Mãe de Deus, à Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Ponta Delgada e à Comissão de Toponímia 
de Ponta Delgada. Pertenço à Associação dos Amigos da Sinagoga de Ponta 
Delgada, à Direção da Fundação Pia Diocesana Nossa Senhora das Mercês, 
à Direção da Associação de Cantadores ao Desafio das Ilhas de S. Miguel e de 
Santa Maria, à Assembleia da Área Escolar de Ponta Delgada; à Assembleia 
da Escola Básica e Integrada Canto da Maia, ao Conselho Consultivo do 
Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, à Direção do Clube Micaelense, 
Associação Cultural e Recreativa. Fui a primeira mulher a pertencer à Direcção 
daquele clube centenário …, entre outras associações.
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Dormiu bem na noite a seguir a saber que caberia a si assumir a 
Presidência da Câmara Municipal de Ponta, dada a renúncia de 
Humberto Melo?

Não. Nem seria de esperar outra coisa. 

Tem pouco mais de um ano de mandato a cumprir. Já disse ir dar 
continuidade ao estabelecido pelos seus antecessores. A par disso, 
gostaria de ver o seu nome conotado com algum projecto ou obra que 
se venha a implementar ou concretizar nestes próximos meses?

Tenho vários projectos e obras que gostaria de ver implementados e 
concretizados. Mas, quero salientar que a minha primeira preocupação será 
sempre as pessoas. Vamos continuar a cumprir os nossos compromissos 
eleitorais para este mandato, mas também já estamos preparados para 
enfrentar as novas realidades sociais e económicas decorrentes da 
pandemia de Covid-19. Face ao exigente momento que estamos a viver, 
é absolutamente decisivo que a nossa política social esteja também 
direcionada para as pessoas que estão a ser confrontadas com a diminuição 
do seu rendimento e, em geral, com quantos permanecem em situação de 
maior fragilidade social.

Da galeria de fotos dos Presidentes de Câmara já ninguém a tira…

Para mim, não é o importante.O importante é que no fim destes 15 
meses na Presidência da Câmara tenha feito um bom trabalho em prol do 
desenvolvimento do concelho de Ponta Delgada e dos seus munícipes. Este 
é que é o meu grande objetivo.

Que papel tem tido a sua família, nomeadamente marido e filhos, nesta 
sua cavalgada profissional? Apoio incondicional e/ou opinião decisiva?

Não há dúvida alguma que tenho tido o apoio incondicional do meu marido 
e dos meus filhos.

Já agora, quem é que lá em casa cozinha?

Todos cozinham. Cada um tem o seu dia na semana para cozinhar.

É certo e sabido que a actividade e responsabilidades políticas são 
extremamente exigentes, cansativas e desgastantes. Corre-se o risco 
de se perder a Maria José Lemos Duarte conhecida e reconhecida por 
todos que com ela convivem, pela sua permanente boa disposiçãoriso 
contagiantes?

Farei os possíveis e impossíveis para que isso não aconteça. 

Na Casa da Cultura, no Parlamento regional e também na vereação da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada há um denominador comum: a 
Cultura e a gestão de políticas e de recursos a ela afecta. É a Cultura a 
sua área de eleição?

Sem dúvida.

E tem tempos livres? Algum hóbi?

Presentemente, os tempos livres são muito poucos. Por isso aproveito-os 
para estar com a família e amigos. Quanto a hóbis, gosto muito de ler e de 
fazer trilhos, mas agora não tenho muito tempo para hóbis. Já só leio, quase 
exclusivamente, na cama, antes de adormecer. Muitas vezes adormeço 
antes de chegar ao fim da página…

Qual é a sua relação com as redes sociais?

Agora tenho menos tempo para estar nas redes sociais.

Gosta de viajar? Alguma viagem que a tenha marcado,algum destino 
que quer mesmo visitar?

Gosto muito de viajar. É extremamente difícil escolher uma viagem que 
me tenha marcado de todas as que já fiz. Mas diria que a viagem que fiz 
ao Oriente e ao sul de Itália, Sicília e Israel foram memoráveis por tudo o 
que vi, por tudo o que senti e aprendi. Viagens divertidas foram sem dúvida 
os cruzeiros que fiz. As minhas cidades de eleição são Veneza, Viena e 
Florença. Veneza pelo seu romantismo, Viena respira música e beleza, 
nunca me esquecerei da beleza do palácio de Schönbrunn e dos seus 
maravilhosos jardins. E Florença, que me extasiou pela riqueza e beleza do 
seu património arquitetónico.

Em que é que mais gostade gastar dinheiro?

Em livros e viagens.

Quais são as suas ambições políticas?

Não tenho ambições políticas. A nível político, como já referi, as oportunidades 
foram aparecendo, naturalmente.

E profissionais?

Primar pela excelência do meu trabalho. Dar sempre o meu melhor, como 
aliás, tento sempre fazer em tudo na vida.

Se voltasse atrás no tempo…tem arrependimentos?

Não, nunca me arrependo daquilo que faço. Mesmo do menos bom, tiro 
sempre um ensinamento.

De que mais sente saudades do seu passado?

Dos Natais da minha infância. Da minha avó, do conforto e do cheiro da 
sua casa. Da sua paciência e do seu amor incondicional para comigo. 
Dasdespreocupações e ilusões da juventude, da doce sensação de que 
o mundo é nosso... época de grandes ilusões e de grandes amores. Da 
presença do meu pai e da minha mãe, dos seus doutos conselhos, dos seus 
ombros sempre disponíveis para receberem a minha cabeça.

O que mais quer para o seu futuro? Um sonho por realizar.

O que eu mais quero é saúde. Como sonho a realizar, … fazer um cruzeiro 
à volta domundo…

Está de bem com a vida? É feliz qb?

Sim, posso assegurar que sou uma mulher feliz. E estou grata por isso.

REDACÇÃO
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Esclavage Larvé en Afrique et au Moyen-
Orient ; l’Occident à Tort de s’Incriminer

par Giulio Meotti
Traduction du texte original: Slavery Rampant in Africa, Middle East; The 

West Wrongly Accuses Itself

Pour les intersectionnels, les États-Unis sont le pays le plus despotique du 
monde - Pas la Chine, pas la Corée du Nord, pas l’Arabie saoudite ou l’Iran.
« Les médias ne vous disent pas que l›Amérique est le meilleur endroit de la 
planète pour être noir, femme, gay, trans ou quoi que ce soit d›autre. Nous 
avons nos problèmes et nous devons les résoudre. Mais notre société et nos 
systèmes sont loin d›être racistes ». - Ayaan Hirsi Ali, Twitter, 9 juin 2020.

« Le nouvel antiracisme est un racisme déguisé en humanisme (...) Sous-
entendre que tout Blanc est mauvais ... et que tout noir est une victime 
». - Abnousse Shalmani, née à Téhéran, résidant actuellement à Paris, Le 
Figaro, le 12 juin 2020.

« L›Amérique apparait différente à une personne qui, comme moi, a grandi 
en Afrique et au Moyen-Orient ». - Ayaan Hirsi Ali, The Wall Street Journal, 
26 juin 2020.

Il serait temps que les États-Unis cessent de financer les Nations Unies ... Les 
Nations Unies ne servent qu’à perpétuer l’injustice, pas à y mettre un terme.

Il est probable qu’aujourd’hui, les vrais marchands d’esclaves et les racistes 
- ceux qui croient que les sociétés et les valeurs occidentales ne devraient 
pas exister - se penchent avec une indicible délectation sur l’auto-flagellation 
occidentale.

Selon Ayaan Hirsi Ali, qui a fui la Somalie, son pays natal et vit désormais 
aux États-Unis : « les médias ne vous disent pas, que l’Amérique est le 
meilleur endroit au monde pour être noir, femme, gay, trans ou quoi que ce 
soit d’autre Nous avons nos problèmes et nous devons les résoudre. Mais 
notre société et nos systèmes sont loin d’être racistes ». (Photo de Mark 
Wilson / Getty Images)

Les États-Unis ont aboli l’esclavage il y a 150 ans et ont mis en place une 
politique de promotion sociale des minorités. A deux reprises, ce pays a élu 
un président noir, Barack Obama - ! Pourtant, une déferlante anti-statues 
déboulonne un monument historique après l’autre, comme si les États-Unis 
asservissaient encore les Afro-Américains. Des militants de Washington 
DC ont même pris pour cible le Mémorial de l’Emancipation qui honore le 
président Abraham Lincoln, lequel a payé de sa vie la libération des esclaves.
Aujourd’hui, l’opinion publique occidentale s’auto-flagelle de manière 
obsessionnelle sur son passé esclavagiste oubliant qu’un esclavage bien 
réel sévit et se poursuit, quasi ignoré de tous, dans de nombreuses régions 
d’Afrique et du Moyen-Orient. Ces esclaves là, ne bénéficient d’aucune 
manifestations de rues ; aucune pression n’est exercée en leur faveur au 

plan international ; et aucun média n’évoque leur sort.

« Nous ne devons pas oublier que les arabo-musulmans ont été des 
champions dans ce domaine », a écrit Kamel Bencheikh, un poète arabe, 
dans Le Matin d›Algérie.
« Les émirs et les sultans d›antan achetaient des convois entiers de jeunes 
éphèbes noirs pour en faire des eunuques pour garder leurs harems. Et 
cela s›est poursuivi avec les empereurs ottomans... Aujourd’hui même, en 
2021, la Mauritanie et l’Arabie saoudite logent toujours des Ku Klux Klan 
bien à elles. L’esclavage est toujours de mise à Nouakchott [Mauritanie]. 
Quant à Riad, il suffit de se renseigner sur les jeunes filles asiatiques que 
les potentats engagent comme petites bonnes pour ne plus les relâcher. ».
Une enquête de BBC Arabic a révélé qu’en Arabie saoudite les employées 
de maison sont vendues en ligne et représentent un marché aux esclaves 
en plein essor.

Pour nombre d’Européens écrit Kamel Bencheikh, la mort de George Floyd a été 
l’occasion de transformer une lutte respectable en une inimaginable dépravation.

« Voilà donc que, place de la République à Paris ou avenue Louise à 
Bruxelles, des voyous revanchards, nourris au biberon de la haine, profitant 
allégrement des allocations que ces deux pays leur offrent, voilà-t-il pas 
qu›ils s›en prennent au passé de ceux qui leur ont permis de s’affranchir de 
leurs dictatures.
« En France et en Belgique, on n›exécute pas les apostats, on ne crucifie 
pas les hétérodoxes, on ne jette pas la pierre sur la femme infidèle, on ne 
crache pas sur les hérésiarques ...

« ... cet antiracisme est en train de se mordre la queue pour se transformer 
en racisme. Il suffit de voir la foule colérique, la bave aux lèvres, les babines 
retroussées, pour se rendre compte que nous avons affaire des gens qui 
sont venus pour faire un autodafé et insulter le blanc coupable d›avoir eu, 
il y a plus de cent ans, des gestes déplacés ou des pensées honteuses et 
d›insister, comme le loup de La Fontaine qui disait à l’agneau : « Si ce n›est 
toi, c›est donc ton frère. Le totalitarisme est de nouveau parmi nous. »

Bencheikh évoque « un stalinisme du pauvre hère qui plie les genoux et qui 
courbe l’échine, celui d’un communautarisme qui se fabrique une victimisation 
indigéniste ». Les personnes qui ont fui Bouteflika et Kadhafi, les tyrans de 
Kinshasa et Niamey « viennent cracher une haine incompréhensible à Paris 
ou à Bruxelles ».

L’article de Bencheikh montre qu’un petit groupe de courageux dissidents 
du monde islamique défend l’Occident, mieux que les Occidentaux ne 
le font eux-mêmes. Ces dissidents aiment la liberté d’expression et de 
conscience ; ils font la différence entre démocratie et dictature ; ils jouissent 
de la tolérance religieuse, du pluralisme dans l’espace public et critiquent 
ouvertement la pratique de l’islam qu’ils ont fui. Ils savent également que 
susciter un ressentiment historique et racial est un jeu dangereux. Pour 
l’islam politique, leurs voix lèvent le voile et sont dévastatrices. Pour le 
multiculturalisme occidental, ils sont « hérétiques » et ennuyeux. Le Figaro 
a souligné ce paradoxe : « Considérés par leurs communautés comme des 
« traîtres », ils sont accusés par les élites occidentales de « stigmatiser ».
Dans The Spectator, Nick Cohen, a expliqué :

« Dans la vision orientaliste libérale, le seul musulman «authentique» est un 
barbare. Tout musulman qui dira le contraire sera agoni d’insultes. Il sera traité 
de «néo-conservateur», de ‹›native informant» et de «sioniste» : il est aussi 
extrême que les djihadistes auxquels il s›oppose, et peut-être même pire ... ».

Comme Bencheikh, l’écrivain algérien Mohammed Sifaoui nous rappelle à 
tous que « la Mauritanie, en Afrique du Nord, est aujourd’hui, le pays le plus 
esclavagiste du monde. Le Qatar au Moyen-Orient l’est tout autant, ainsi que 
l’Arabie Saoudite sous sa bannière de Gardiens des Lieux saints de l’islam. »
Ayaan Hirsi Ali, qui a fui son pays natal, la Somalie, et vit maintenant aux 
États-Unis, écrit :

« Les médias ne vous disent pas que l›Amérique est le meilleur endroit au 
monde pour être noir, femme, gay, trans ou n›importe quoi d›autre. Nous 
avons nos problèmes et nous devons les résoudre. Mais notre société et 
nos systèmes sont loin d›être racistes ».

Noir, femme et gay est aujourd’hui le sommet de « l’intersectionnalité ». 
Selon Andrew Sullivan :

« «L’intersectionnalité» est la dernière lubie qui balaie l’institution académique 
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américaine. En apparence, cette théorie néo-marxiste récente soutient que 
l’oppression sociale ne s’applique pas simplement à une catégorie unique 
d’identité - telles que la race, le sexe, l’orientation sexuelle, la classe, etc. – 
L’oppression sévit sur toutes ces catégories ensemble dans un système qui 
imbrique étroitement hiérarchie et pouvoir. »

Pour les militants intersectionnels, les États-Unis sont le pays le plus 
despotique du monde. Pas l’Arabie saoudite ni l’Iran. Hirsi Ali, qui a fui la 
Somalie et a subi des mutilations génitales, connaît mieux l’oppression que 
les militants anti-statues. Dans le Wall Street Journal Hirsi Ali écrit :

« Quand j’entends dire que les États-Unis se définissent avant tout par le 
racisme, quand je vois que « Fragilité Blanche » de Robin DiAngelo est 
en tête de liste des best-sellers, quand je lis que des enseignants et des 
journalistes sont licenciés pour avoir osé questionner la doxa de Black Lives 
Matter — alors je me sens obligé de parler ... L’Amérique apparait différente 
si comme moi, vous avez grandi en Afrique et au Moyen-Orient ».

Chroniqueur au Monde et au magazine Le Point, l’écrivain algérien Kamel 
Daoud a mis en cause cette hypocrisie. « il y a déjà un instinct de mort dans 
les airs de la révolution totale imaginée par chacun » note Daoud.

« L’Occident étant coupable par définition selon certains, on se retrouve 
non dans la revendication du changement mais, peu à peu, dans celle de la 
destruction, la restauration d›une barbarie de revanche ».
Daoud considère que ces « procès anti - Occident sont de style soviétique ».
« Il est interdit de dire que l’Occident est aussi le lieu vers où l›on fuit quand 
on veut échapper à l›injustice de son pays d›origine, à la dictature, à la 
guerre, à la faim, ou simplement à l›ennui. Il est de bon ton de dire que 
l›Occident est coupable de tout ».

Dans Le Point, Daoud déclare qu’« avec la grande annonce de l’antiracisme, 
l’Inquisition revient » .

Vingt universitaires de gauche ont, dans une tribune publiée par Le Monde, 
accusé Daoud de « clichés orientalistes » et de « paternalisme colonialiste 
» . Ces nouvelles accusations de racisme ont pour fonction de marquer 
publiquement, de faire honte et de disqualifier tout homme/femme politique 
ou tout intellectuel/le qui pointe avec trop de franchise les dommages du 
multiculturalisme.

Zineb El Rhazoui, journaliste française d’origine marocaine, dont l’anti-islamisme 
lui vaut de vivre sous menaces de mort constante, a récemment déclaré :

« Le seul racisme que je subis vient de Maghrébins. Pour les Algériens, je 
suis la pute marocaine. Pour les Marocains, je suis la pute algérienne. Pour 
les 2, une « pute à juifs ».

Les Arabes menacent les Arabes qui disent la vérité sur le vrai racisme et 
l’islamisation. Ces Arabes dissidents sont les victimes invisibles du racisme 
en France. Zineb el Rhazoui a affirmé que « la France est l’un des pays les 
plus tolérants et les moins racistes du monde» et que la véritable menace 
n’est pas le racisme, mais le communautarisme [le droits des groupes passe 
avant le droit des individus], dénoncé aussi par ailleurs par le président 
français Emmanuel Macron.

L’écrivaine iranienne Abnousse Shalmani, née à Téhéran mais résidant 
maintenant à Paris, a déclaré au Figaro :

« Le nouvel antiracisme est un racisme déguisé en humanisme (...) Ce 
qui résonne dans ce discours, c›est la prison de la victimisation ... Sous-
entendre que tout Blanc est mauvais - en témoigne le déboulonnage récent 
des statues de Victor Schoelcher, père de l›abolition de l›esclavage, en 
Martinique - et que tout Noir est victime, c›est réduire tous les hommes. »
Pendant que l’économiste Thomas Piketty a, dans Le Monde, invité 
l’Occident à faire amende honorable de son passé colonial, l’écrivaine 
franco-sénégalaise, Fatou Diome, a appelé elle, à l’abandon du discours sur 
la décolonisation :

« C’est une urgence pour ceux qui ne savent pas encore qu›ils sont libres. 
Je ne me considère pas colonisée, donc ce baratin ne m’intéresse pas. 
La rengaine sur la colonisation et l’esclavage est devenue un fonds de 
commerce ».

L ‘« idéologie » décoloniale est simple : le colonialisme est supposé être 
toujours à l’œuvre et les personnes en provenance de pays anciennement 
colonisés continuent d’être opprimés, surtout les musulmans qui seraient 

devenus la cible particulière d’une haine « raciste» et « islamophobe ». Dans 
cette perspective, les « hommes blancs occidentaux » sont toujours les 
oppresseurs et les minorités sont toujours des victimes.

Une éminente militante antiraciste, Rokhaya Diallo, a développé l’idée qu’il existe 
une opposition entre « dominateur » et « dominé » et en a conclu que la France 
était « raciste ». Dire que le racisme est partout, surtout là où il n’existe pas, a 
provoqué en Europe, de nombreuses catastrophes liées au multiculturalisme et 
a rendu impossible toute critique des conséquences de l’immigration de masse 
et du séparatisme islamiste. L’essayiste Pascal Bruckner a qualifié cette position 
de « racisme imaginaire ». C’est une création pénitentielle destinée à convaincre 
le public occidental - même si personne en Occident n’est esclave ni ne détient 
d’esclave - que la haine de l’Occident est justifiée.

Cette vision marxiste qui impose la présence permanente d’une victime, s’est 
avérée poreuse à l’islamisme. Dans le mouvement autour d’Adama Traoré, le 
« George Floyd français », SOS Racisme est allié aux salafistes et toutes les 
associations de défense des droits de l’homme se sont ralliées à l’Union des 
Organisations islamiques de France, considérée comme fondamentaliste.
Dans une interview accordée au magazine Valeurs Actuelles, Manuel Valls, 
ancien Premier ministre français, a déclaré : « Les grandes associations de 
l’éducation populaire ou de défense des droits de l’homme ont perdu leurs 
militants ou se sont perdues : la Ligue de l’enseignement et la LDH ont ouvert 
leurs portes à Tariq Ramadan ». Ces associations auraient dû prendre le parti 
des nombreux grands réformateurs musulmans. Ayaan Hirsi Ali écrit :

« Les réformateurs tels qu›Asra Nomani, Irshad Manji, Tawfiq Hamid, Maajid 
Nawaz, Zuhdi Jasser, Saleem Ahmed, Yunis Qandil, Seyran Ates, Bassam 
Tibi et Abd al-Hamid al-Ansari doivent être soutenus et protégés ... Ces 
réformateurs auraient dû être aussi connus en Occident que les Soljenitsyne, 
Sakharov et Havel ont pu l›être quelques générations plus tôt. Au lieu de cela, 
les soi-disant associations des droits de l›homme, les politiciens et les médias 
ont choisi de soutenir l›islam politique ».

En revanche, 12 écrivains ont signé une tribune contre le « totalitarisme » 
islamique dans Charlie Hebdo.

« Après avoir vaincu le fascisme, le nazisme et le stalinisme, le monde est 
désormais confronté à une nouvelle menace totalitaire mondiale : l’slamisme. 
Nous, écrivains, journalistes, intellectuels, appelons à la résistance au 
totalitarisme religieux et à la promotion de la liberté, de l’égalité des chances 
et des valeurs laïques pour tous ».

Parmi les 12 signataires, huit venaient du monde islamique.

Ces intellectuels musulmans anti-islamistes ne sont pas nés libres ; ils ont fui 
des dictatures. Malheureusement, au sein des démocraties qu’ils ont rejointes, 
ils sont en butte à des menaces de mort et des outrages. Ils sont beaucoup plus 
libres et plus fiers de l’Occident que les Occidentaux eux-mêmes qui dévoient 
leur liberté en culpabilité au sujet de vilenies qu’ils n’ont jamais commises.

L’Occident ne tourne pas seulement le dos aux nouveaux marchés d’esclaves 
; le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies accueille des États 
comme le Soudan, où des dizaines de milliers de villageois chrétiens, 
hommes, femmes et enfants, ont été réduits en esclavage à la suite de raids 
djihadistes ; au Kenya et au Nigéria, la police a sauvé l’automne dernier des 
centaines d’hommes et de garçons enchaînés au sein d’une école islamique 
; au Pakistan, les chrétiens sont condamnés à la servitude, et en Mauritanie, 
deux personnes sur 100 sont toujours détenues comme esclaves. C’est le 
même Conseil des droits de l’homme des Nations Unies qui, maintenant, sous 
la pression des pays africains, veut enquêter sur le « racisme systémique qui 
sévit aux États-Unis ». Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a noté :

« Si le Conseil était honnête, il soulignerait la vigueur de la démocratie 
américaine et exhorterait les régimes autoritaires du monde entier à prendre 
exemple sur la démocratie américaine et à imposer à leurs nations les mêmes 
normes élevées de responsabilité et de transparence que nous, Américains, 
nous appliquons à nous-mêmes ».

Il est grand temps que les États-Unis cessent de financer les Nations Unies, 
une institution qui ne sert qu’à perpétuer l’injustice ; pas à y mettre un terme.
Il est probable qu’aujourd’hui, les vrais marchands d’esclaves et les racistes 
- ceux qui croient que les sociétés et les valeurs occidentales ne devraient 
pas exister - se penchent sur l’auto-flagellation occidentale avec une indicible 
délectation.

Giulio Meotti, journaliste culturel pour Il Foglio, est un journaliste et auteur 
italien.
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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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Été 2020 : la chute de l’empire 
(touristique) romain
Avec moins d’un hôtel sur cinq ouvert, des terrasses clairsemées et 
des monuments quasiment vides, le secteur touristique de la capitale 
souffre. 

De notre correspondant à Rome, Quentin Raverdy | Le Point.fr 

Le Colisée ne fait plus recette : les visiteurs tardent à revenir à Rome. © 
Matteo Trevisan / NurPhoto / NurPhoto via AFP 
    
Voilà près d’un mois que l’Italie a officiellement rouvert ses frontières 
aux ressortissants européens. Une ouverture vitale pour un pays dont 
13 % du PIB reposent directement sur le tourisme. Mais en flânant 
dans les rues de Rome en ce week-end de juillet, il semblerait bien que 
l’invitation italienne n’ait pas alléché grand monde.

Certes, les places de la Cité éternelle ne sont plus désertes comme 
aux premières heures du confinement et des milliers d’Italiens ont 
profité des beaux jours pour découvrir ou redécouvrir les richesses de 
l’ancienne cité impériale. De-ci de-là, en tendant l’oreille, on entend 
même à nouveau parler allemand, anglais ou espagnol. Mais rien à faire 
: le cœur historique de Rome sonne toujours terriblement creux et, pour 
les professionnels, la situation est alarmante.

« Ici, la reprise, on l’attend toujours »

« Tragique », estime même Manuela, guide touristique dans la capitale 
depuis quinze ans. « Normalement à cette période, ici c›est noir de 
monde », explique-t-elle en montrant du doigt la foule maigrelette 
massée devant l›entrée du Colisée. Les vendeurs de billets ont beau 
démarcher à tour de bras, les clients intéressés ne se pressent pas. 
« Au niveau des visites guidées, on a récupéré seulement 10 % des 
réservations par rapport au niveau de l›an dernier », affirme la guide. 
À cause des restrictions sanitaires, le colosse de pierre n›accueillerait 
en moyenne qu›un millier de visiteurs par jour, bien loin des 35 000 
passages quotidiens observés l›été dernier, rapporte la presse italienne. 
Même vie au ralenti dans les étages des musées du Vatican. De quoi 
inquiéter les comptables de la Cité pontificale qui, face à la baisse des 
entrées, enregistreraient une perte de recette d›environ 11 millions 
d›euros pour le seul mois de juin.

Au rayon grise mine, les restaurateurs romains figurent également en 
bonne position. Les serveurs tirés à quatre épingles ont beau arborer 
leur plus beau sourire, rares sont les passants à s’arrêter sur leurs 
terrasses. « Ici, la reprise, on l’attend toujours », se désole le gérant 
d’un restaurant de la mythique place Navone, quasi déserte à l’heure du 
déjeuner. En temps normal, son établissement compte pas moins d’une 
trentaine d’employés pour gérer le service et la cuisine. « Aujourd’hui, 
j’ai deux serveurs et un cuistot. Ça vous donne une idée », déplore 
l’entrepreneur. Inévitablement, du côté du porte-monnaie, le compte n’y 
est pas. « Ici, le loyer mensuel, c’est 40 000 euros. D’ordinaire, on le 
couvre en un peu plus d’une semaine de travail. Mais à ce rythme-là, 
aujourd’hui il nous faudrait trois mois. »

Avoir la ville « un peu pour soi »

Pour tenter de remédier à la crise, le gouvernement de Giuseppe Conte 
a mis en place début juillet un « bonus vacances » (jusqu’à 500 euros 
par foyer) pour tenter d’inciter les Italiens à faire leurs valises pour 
quelques jours. Mais du côté des hôteliers romains, on guette surtout 
le retour des Américains, des Russes et des ressortissants asiatiques, 
plus « généreux » dans leurs dépenses journalières. Faute d’arrivées, 
aujourd’hui à Rome, « seuls 200 hôtels sont ouverts sur les 1 200 que 
compte la ville. Et avec un taux d’occupation de 10 à 15 % », confie 
Giuseppe Roscioli, patron de Federalberghi, l’association des hôteliers 
de la capitale. Avec des pertes d’ici décembre qui pourraient avoisiner 
70 % du chiffre d’affaires, beaucoup de professionnels ont déjà fait une 
croix sur la saison. « Moi je suis propriétaire de deux hôtels et je ne les 
ouvrirai qu’en mars prochain », annonce ainsi l’entrepreneur.

Du côté des touristes, le sentiment est mitigé. « Les billets d’avion sont 
encore chers mais, sur place, on sent que les tarifs sont tirés vers le bas, 
ce qui est intéressant. Et puis, c’est assez unique de voir la ville comme 
ça, de l’avoir un peu pour soi », se réjouit une touriste européenne. 
Mais, sans attendre, de rajouter : « Après, on a bien conscience que ce 
n’est pas normal, que quelque chose cloche. »

Le marchand d’armes Lockheed 
Martin ne connaît pas la crise 
 
PHOTO ISSEI KATO, 
REUTERS/ Agence 
France-Presse

« L’ équipe Lockheed 
Martin, un portefeuille 
de produits solides, 
ainsi que des actions 
de soutien du gouver-
nement nous ont permis 
de nous positionner 
pour offrir des solutions 
de défense vitales pour 
la sécurité nationale de 
notre pays et pour nos 
actionnaires », s’est félicité James Taiclet, le PDG du groupe.

(Washington) Le géant américain de la défense Lockheed Martin a 
prouvé mardi qu’il ne connaissait pas la crise en affichant des résultats 
bien meilleurs que prévu au deuxième trimestre et en revoyant à la 
hausse ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’année. 

Les investisseurs ont salué cet optimisme en Bourse. L’action progressait de 
quelque 3,8 % lors des échanges précédant l’ouverture de Wall Street à 8 h 15. 

« L’équipe Lockheed Martin, un portefeuille de produits solides, ainsi 
que des actions de soutien du gouvernement nous ont permis de nous 
positionner pour offrir des solutions de défense vitales pour la sécurité 
nationale de notre pays et pour nos actionnaires », s’est félicité James 
Taiclet, le PDG du groupe qui construit entre autres, l’avion de combat de 
5e génération F-35 – le programme militaire le plus cher de l’histoire des 
États-Unis – ainsi que le célèbre système de défense antimissile Patriot.  

Au deuxième trimestre, Lockheed Martin a enregistré un bénéfice net de 
1,626 milliard de dollars contre 1,420 milliard un an plus tôt.  

Le chiffre d’affaires s’est établi à 16,22 milliards de dollars contre 14,43 
milliards un an plus tôt.  

En termes de bénéfice par action, Lockheed Martin a engrangé 5,79 
dollars en tenant compte de certains éléments exceptionnels. Les 
analystes tablaient sur 5,72 dollars. 

Le groupe a revu en hausse ses objectifs de ventes et de bénéfice 
par action pour l’ensemble de 2020. Il table désormais sur un chiffre 
d’affaires compris entre 63,5 et 65 milliards de dollars pour un bénéfice 
par action compris entre 23,75 et 24,05 dollars soit 10 cents de plus que 
ce qu’il prévoyait encore en avril.
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A “Verdade”, não pode ser camuflada…
As muitas questões a que a situação da pandemia, nas Regiões de Lisboa e 
Vale do Tejo, deu origem, foram o detonador para dar público conhecimento 
das minhas profundas preocupações sobre o que restará deste país, após 
o retorno a uma “nova normalidade”, no âmbito da “Saúde pública”, pois  
parece não haver dúvidas de um eventual “regresso ao passado” nada mais 
representar do que uma real utopia
…
E, até porque não sou possuidor de  conhecimentos de economia ou finanças, 
que me permitam pronunciar sobre o que nos espera, não abordarei matérias 
desta natureza, limitando-me a salientar a “originalidade” da unanimidade de 
todos os actores políticos, no reconhecimento de que uma enorme crise se 
avizinha…

Entretanto, face ao que me foi possível observar e analisar, a nível do que foi 
o comportamento do último e do actual governo e dos apoios que permitiram 
as suas sobrevivências, sinto-me obrigado a manifestar publicamente, as 
minhas mais profundas preocupações pelo futuro, a muito curto prazo, do 
que resta deste país!

Na verdade, se mesmo na hipótese de termos um governo integrando 
cidadãos de reconhecida competência e de honestidade, politica e intelectual 
a toda a prova, e imbuídos de um único espírito—Servir o país—a missão 
seria, estou tentado a afirmá-lo, verdadeiramente ciclópica, a realidade com 
que o país se depara, a nível governamental, obriga-me a reduzir o nível da 
esperança a pouco mais que “zero”! Com a agravante, de enorme dimensão, 
de o atual Presidente da República evitar, a todo o custo, qualquer “litígio” 
com o governo em funções…

E passo a referir algumas das situações e ocorrências e, portanto, factos, que 
tiveram lugar nos últimos anos e que validam a razão de ser de não conceder 
ao actual governo, como já sucedia ao anterior, um mínimo de credibilidade, 
dispensando-me, em parte delas, de fazer comentários, dados os mesmos 
já constarem de Artigos de Opinião, Notas e simples Comentários de que fui 
dando público conhecimento:

-Assinatura do “Pacto Global para as Migrações”, por parte de António Costa, 
assumindo compromissos que, inclusivamente, não só afectam a soberania 
nacional, como são factores de risco, no que diz respeito à Segurança interna;
-Não promulgação de legislação que permita um combate eficaz à corrupção;
-A transformação do governo numa verdadeira “Agência de emprego de 
âmbito familiar”;

-A crescente subordinação do poder político ao poder económico e financeiro;
- A existência de uma justiça para os “ricos e poderosos” a par de uma outra, 
para os “pobres e desprotegidos”;

-A politização do cargo de “Procurador Geral da República”, claramente 
evidente quando da última escolha;

-A crescente fragilização das forças de segurança, muito especialmente no 
que diz respeito à P.S.P. permitindo situações de verdadeiro vexame;

-A gritante dualidade de critérios, no que diz respeito às autorizações, 
concedidas ou negadas, a eventos—espetáculos e manifestações;

-O constante recurso aos partidos políticos posicionados à sua esquerda, 
incluindo os que integram a extrema esquerda, para garantir a aprovação das 
suas propostas ou a reprovação das que têm origem em partidos posicionados 
à sua direita, e mesmo a sua sobrevivência, quando a possibilidade de tais 
“alianças” não estarem incluídas em qualquer dos dois programas eleitorais. 
E como não existem “almoços” grátis…

Muitos mais exemplos poderiam ser apresentados, mas, muito embora 
repetindo algumas situações já abordadas em publicações anteriores, sinto-
me compelido a analisar, com muito mais detalhe, situações e comportamentos 
que a pandemia com que o país se debate, permitiu conhecer.

E como “cartão de visita” do que foi o desempenho, por parte de alguns 
elementos, nas funções a seu cargo, não tenho qualquer dúvida em escolher 
a Senhora Directora de Direcção Geral de Saúde, autora de uma série de 
comentários, dignos de qualquer comédia, não fosse a gravidade da situação 
que se temia. E transcrevo duas das frases mais marcantes:

“Há baixíssima probabilidade de vírus em Portugal.” A OMS está a exagerar 

um bocadinho” e “Não usem máscaras. As máscaras dão falsa sensação de 
segurança”.

E, para que outras personalidades não pensem estarem isentas de críticas, 
nada como acrescentar algumas intervenções, altamente significativas da 
capacidade dos seus autores:

António Costa: “Até agora não faltou nada no SNS e não é previsível que 
venha a faltar” e “Não vai haver austeridade”.

Lacerda Sales: “Esta semana chegam 500 ventiladores. Outros tantos após 
a PÁSCOA”.”

Augusto Santos Silva: “Admitimos retaliar contra países que impedem 
entrada de portugueses”.

Pela amostra, fácil é compreender a razão pelo que afirmo, na parte inicial 
do texto, ou seja: “obriga-me a reduzir o nível da esperança a pouco mais 
que “zero”!

“Esta é uma guerra biológica para a qual existe doutrina e táctica adequada. 
As Forças Armadas Portuguesas podem e devem ser empenhadas noutras 
dimensões. Dispõem de pensamento estratégico, de organização e disciplina, 
de treino e capacidade face a ameaças biológicas e têm meios operacionais 
preparados e disponíveis”.

O texto acima transcrito, foi copiado, com a devida vénia, de um Artigo do 
jornal “SOL” e, só por si, explica a razão de ser de várias das falhas e erros 
cometidos no combate à pandemia, com custos de dimensões só suscetíveis 
de serem avaliados no “final da guerra”. Sucede que, meses atrás, havia 
alertado, publicamente, para a especificidade do combate a travar, publicando 
Artigos de alguns especialistas e referindo o facto de, na qualidade de oficial 
das Forças Armadas, ter alguns conhecimentos teóricos sobre a questão 
em causa. Lamentavelmente, passou-se demasiado tempo sem se recorrer 
à colaboração de tais forças e nem sequer das Forças de Segurança. 
Curiosamente, ou não, há algumas semanas e por várias vezes, veio a público 
a hipótese de serem utilizados fuzileiros navais, na ajuda do controlo de acesso 
às praias…Ridículo, é a qualificação mais “soft” que me ocorre.

E se me sinto compelido a aceitar e mesmo a compreender, as dificuldades 
sentidas pelos responsáveis, de natureza individual ou coletiva, na ação de 
combate a um “inimigo” praticamente desconhecido, mas que rapidamente 
foi identificado como agente da “guerra biológica”, de modo algum aceito e 
muito menos compreendo, as permanentes contradições de afirmações de 
natureza pública ou os frequentes erros nos números que serviam de base 
para a elaboração dos gráficos indicadores da evolução da pandemia e dos 
dados públicos, diariamente apresentados. E, ironia do destino, quando os 
números fornecidos permitiram uma avaliação otimista da situação, o país foi 
apresentado, por uma entidade internacional, como ocupando o último lugar, 
no ranking da União Europeia, no que diz respeito ao “Rt” …

Mas há um comportamento que muito dificilmente merecerá apoio e muito 
menos esquecimento: o total ostracismo a que, durante meses, foram votados 
os lares de idosos e que se constituíram em focos de infeções, afetando não 
só os idosos internados, como funcionários que neles prestavam serviço, 
havendo já a considerar um elevado número de óbitos e, em certas situações, 
a difusão do vírus para o exterior. E, lamentavelmente, só a proliferação 
destas situações, obrigou os responsáveis máximos pela condução das 
acções a decorrer, a corrigir a rota e a tentar impedir a progressão do que 
uma alta personalidade internacional rotulou de “peste grisalha” e de fator 
limitativo do desenvolvimento económico!

Lamentavelmente, só quando se tornou claramente evidente a necessidade 
da colaboração das Forças Armadas, tanto em termos de pessoal, como 
de instalações e equipamentos, tal colaboração foi solicitada. Entretanto, 
começaram a ser públicas críticas de profissionais da área da saúde, incluindo 
as do próprio Bastonário da Ordem dos Médicos, ao funcionamento do SNS, 
referenciando deficiências de natureza vária, nomeadamente carências ao 
nível de pessoal, no âmbito exclusivamente quantitativo. E como exemplo de 
crítica que de modo algum posso deixar de referenciar e salientar, a seguir 
se transcreve, com as devidas vénias, uma afirmação, que considero de 
profundo significado, incluída numa entrevista vinda a público:

“Não percebo porque é que a saúde pública há de ser gerida com este 
amadorismo”. Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos 
de Saúde Pública, em entrevista ao jornal “i”. Curto, Conciso e Correto…
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E guardo, para parte final desta intervenção, a análise de situações que, 
muito embora interligadas por um factor comum- a saúde pública- se 
localizam em diversas áreas da actividade nacional. Vejamos, então:

Conforme tudo levava a crer que seria uma realidade altamente preocupante, 
a região de “Lisboa e Vale do Tejo” revelou-se, desde há algumas semanas 
,e a nível do conhecimento público, como área profundamente afectada 
pela pandemia e geradora de correntes de transmissão do vírus, sendo 
notória a dificuldade das entidades responsáveis pela tomada de decisões, 
que a cada vez mais preocupante situação impunha, em justificarem, 
publicamente, as razões de uma realidade que não era possível camuflar 
e que as próprias potenciais vítimas, ouvidas por diversos órgãos da 
C.S. declaravam ou de que se queixavam…E foi assim que começaram 
as referências à existência de locais de alojamento sem o mínimo de 
condições de habitabilidade, a vivência em comum em espaços em que 
as normas de segurança sanitária eram permanentemente infringidas, 
por falta de alternativas, a utilização de transportes públicos, muito 
especialmente de comboios, em que a única que a única regra respeitada  
era de “tudo à molhada e fé em Deus”, comportamentos agravados pelo 
diminuto número de autocarros postos ao serviço  público. Mas a verdade 
é que várias outras causas vieram a público, citadas pelas próprias 
entidades a quem competia a condução das operações, com destaque 
para o desconhecimento da morada de cidadãos ou casos em que as 
moradas constantes em organismos oficiais, já não albergavam os que era 
suposto aí viverem… 

E o acima referido, torna obrigatório perguntar a quem de direito, onde 
se encontram os imigrantes, e não são poucos, que permanecem no país 
em situação de ilegalidade? E a mesma pergunta, no que diz respeito 
às centenas de migrantes, em situações também de total ilegalidade, 
algumas dezenas dos quais se encontravam instalados num Hostel em 
plena Lisboa e que, por motivos da pandemia, foram transferidos para 
outros locais? Cumpre – me, entretanto, registar que todas as referências 
feitas, bem como as que se possam seguir, são motivadas exclusivamente 
por razões de saúde pública…

Entretanto, a força da realidade e, não duvido de tal, reforçada pela força 
das cada vez mais frequentes críticas de alguma Comunicação Social, 
muitas vezes dando voz a profissionais da Saúde, originou que os 
responsáveis máximos, directa ou indirectamente envolvidos na “guerra” 
em curso, alterassem a “táctica” que vinha a ser utilizada, recorrendo  
à colaboração das Forças Armadas, no âmbito de pessoal, instalações 
e equipamentos. Pelo meio ficou a impossibilidade de utilização de um 
Hospital pronto há muitos meses e devidamente equipado, mas inactivo, 
fruto de um não acordo, entre o Ministério das Finanças e da Saúde.

Mas, voltando à situação com que Lisboa e Vale do Tejo se debatem, 
finalmente algo surgiu, de diferente, no reino da pandemia, com 19 
freguesias a serem consideradas na situação de “calamidade” e a 
constituição de equipas mistas, de profissionais da Saúde e de Segurança, 
para actuarem no terreno e garantirem o cumprimento dos comportamentos 
e normas determinadas pelas  autoridades de Saúde publica.

E saúdo, com satisfação, o que parece ser uma significativa mudança na 
táctica até há pouco adoptada, mas de modo algum posso deixar sem 
registo, algo que dá razão aos que frequentemente se batem por uma 
restruturação profunda do SNS, tanto a nível do reforço da quantidade do 
pessoal, como no respeitante à quantidade e qualidade de equipamentos. 
E a prova da razão que assiste aos que assim pensam, são os milhares 
de utentes dos Hospitais Públicos, que viram adiadas consultas, exames e 
intervenções, pelas quais há muito aguardavam!

 E seria muito oportuno que as entidades governamentais se pronunciassem, 
mas preto no branco, sobre a polémica que envolve o Hospital de Covões, 
com possíveis alterações que, de acordo com o que tenho visto e ouvido, 
tem merecido duras críticas, por parte de profissionais que nele trabalham. 
E por falar em críticas, cumpre-me, como simples cidadão, manifestar 
o mais profundo reconhecimento pelo que tem sido a actuação dos 
profissionais de saúde, nesta tão dura batalha em que tão generosamente 
estão empenhados, sendo a classe de enfermeiros merecedora de uma 
referência específica, pela qualidade da resposta dada, aos que, em 
variadas situações, tanto criticaram a classe…

Mas, ainda no âmbito de cidadãos vivendo no país, em situações de total 
ilegalidade, a esperança gerada pela decisão de, contrariando pela primeira 

vez, o procedimento previsto no “Pacto Global para as Migrações”, a justiça 
portuguesa ter ordenado a extradição de 22 migrantes, repito, migrantes e 
não imigrantes, oriundos parece que de Marrocos e aprisionados quando 
tentavam o desembarque clandestino, na praia de Vale do Lobo, ficou 
afectada, ao ter conhecimento de que três elementos do grupo transferido 
para a área do Porto, ficando sob a custódia do S.E.F. ,se haviam evadido, 
muito embora sendo posteriormente capturados…

Entretanto, os responsáveis— e começo a temer pelo acerto da 
qualificação—pela Saúde Pública, e não só, deram mostras da intensão 
de começarem a prestar a devida atenção às  empresas de construção 
civil, área de atividade em que menos se tem dado publico conhecimento 
dos efeitos da pandemia e na qual exercem atividade, trabalhadores em 
situação de ilegalidade, alguns dos quais deslocando-se de áreas afastadas 
dos locais de trabalho ou alojados nas proximidades dos mesmos, em 
condições que deles fazem alvos privilegiados do vírus. E como é muito 
reduzida a percentagem de trabalhadores da construção civil submetidos a 
testes, tudo pode acontecer…  Aliás, uma das possíveis causas, sugeridas 
como razão dos elevados casos detetados na Região de Lisboa e Vale do 
Tejo, foi precisamente a forte movimentação de trabalhadores daquela área 
de atividade. E, infelizmente, tudo indica que o número real de infetados 
sofra, na região atrás referida, um súbito agravamento, dado o acentuado nº 
de casos de testes de que se aguardam os resultados, conforme informação 
emitida por fontes oficiais, merecendo igual atenção a informação a seguir 
transcrita, trecho de um artigo retirado do Jornal Observador e da autoria de 
Tânia Pereirinha, a quem presto as devidas vénias.

“Atrasos no acompanhamento de centenas de infetados dificultam controlo 
do surto em Lisboa”.

“Centenas de infetados na região de Lisboa têm esperado dias pelo 
telefonema das autoridades de saúde que devia ser feito em horas. Atrasos 
dificultam o controlo do surto, acusam especialistas.”

E a acrescentar a críticas já referenciadas, revestem-se de grande 
significado, inclusivamente pela sua dureza, as proferidas pelo atual 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sinal evidente de que “no 
reino da pandemia”, muita coisa há para mudar!

Mas, infelizmente, não é só na área da Saúde que urge mudar de rumo, 
dado que, por muito adequado à realidade do país, valioso e  mesmo 
ambicioso que seja qualquer programa político, de muito pouco valerá, 
se a responsabilidade da sua concretização ficar a cargo dos habituais 
agentes políticos, que fazem da demagogia prática corrente e que, 
frequentemente, fazem da política pouco mais do que um verdadeiro “jogo 
de interesses”, em que o que a nobre missão de ”Servir o povo”, dá lugar 
à vil função de “do Povo se servirem”!!!

E o mais preocupante é, ano após ano, assistir à degradação crescente dos 
pilares de uma verdadeira democracia de que a corrupção, as injustiças 
sociais, para o que a politica fiscal dá um enorme contributo, as condições 
degradantes de habitação e alimentação com que se defrontam os cada 
mais “desfavorecidos”, a que há a juntar  o avolumar da chamada “pobreza 
envergonhada”—e muito mais poderia ser referido—perante a quase 
total inação dos que são detentores do poder de operar a “Mudança”—os 
cidadãos—utilizando os meios e processos que a Cidadania lhes confere, 
sem o recurso à violência, comportando-se como que prisioneiros de uma 
cobardia, intelectual e politica…E como as situações, por mais penosas que 
sejam, geram sempre algo de positivo, resta-me a esperança de que as 
consequências altamente nefastas da crise que se avizinha, funcione como 
que uma explosão que faça acordar para a realidade, que se prevê altamente 
penalizadora, todos os que teimam em se manterem “prisioneiros”…    
   
E, em vésperas de atingir os “82”,plenos de vivência politica e interveniente, 
directo ou por via indirecta, em situações em que não hesitei em, para 
garantir a Liberdade de terceiros, colocar em risco a minha própria 
Liberdade, senti, em toda a sua amplitude, a obrigação, moral e ética e, 
portanto emanada dos Ideais de “Cidadania e Bem comum”, de, enquanto 
a saúde intelectual tal me permite, lançar um “Grito de revolta” contra os 
que conduziram o país rumo ao abismo, que pretendo que ao mesmo 
tempo funcione como “Grito de alerta e de Liberdade” para todos os 
cidadãos que se têm comportado como “prisioneiros”, acima referidos!

E termino com o princípio que, desde sempre, me acompanha: “Que nunca 
por cobardia, conhecido seja…”

 Campos de Barros                                                             
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GUERRA DO ULTRAMAR ...
 
- Em todo o mundo civilizado, e não só, em Países Ricos, cidadãos 
protagonistas dos grandes conflitos e catástrofes com eles relacionados, 
vencedores ou vencidos, receberam e recebem por parte dos seus Governos, 
tratamentos diferenciados do comum dos cidadãos, sobretudo nos capítulos 
sociais da assistência na doença, na educação, na velhice, e na morte, 
como preito de homenagem da Nação àqueles que lutaram pela Pátria, com 
exposição da própria vida.
 
UMA VERGONHA

1. Especialistas ingleses e norte-americanos estudaram comparativamente 
o esforço das Nações envolvidas em vários conflitos em simultâneo, 
principalmente no que respeita à gestão desses mesmos conflitos, nos 
campos da logística geral, do pessoal, das economias que os suportam e dos 
resultados obtidos.

Um deles, o americano John P.Cann, aquele que mais escreveu sobre o 
esforço de guerra português num estudo financiado pelo Kings College de 
Londres, chegou a várias conclusões.

Assim chegou à conclusão que em todo o Mundo só havia 2 Países que 
mantiveram 3 Teatros de Operações em simultâneo; a poderosa Grã-
Bretanha, com frentes na Malásia (a 9.300 Kms de 1948 a 1960); no Quénia 
(a 5.700 Kms de 1952 a 1956); e em Chipre (a 3.000 Kms de 1954 a 1959), e 
o pequenino Portugal. Com frentes na Guiné(a 3.400 Kms), Angola (a 7.300 
Kms) e Moçambique (a 10.300 Kms) de 1961 a 1974 (13 anos seguidos).

Estes especialistas chegaram à conclusão que Portugal, dadas as premissas 
económicas, as dificuldades logísticas para abastecer as 3 frentes, bem como 
a sua distância, a vastidão dos territórios em causa, e a enormidade das suas 
fronteiras, foi aquele que melhores resultados obteve.

Consideraram por ultimo, que as performances obtidas por Portugal, se 
devem sobretudo à capacidade de adaptação e sofrimento dos seus recursos 
humanos, e à sobrecarga que foi possível exigir a um grupo reduzido de 
quadros dos 3 Ramos das Forças Armadas, comissão atrás de comissão, com 
intervalos exíguos de recuperação física e psicológica. Isto são observadores 
internacionais a afirmá-lo, nomeadamente John P. Cann no seu livro “Contra 
Insurreição em África”-1961/74. O modo português de fazer a Guerra”.

Conheci em Lisboa oficiais americanos com duas comissões no Vietnam. Só 
que ambas com 3 meses em cada comissão, intervaladas de um descanso 
de outros 3 meses no Hawai.

Todos os que serviram a Pátria e principalmente as gerações de Oficiais, 
Sargentos e Praças dos 3 Ramos das Forças Armadas.

Que serviram durante 13 anos na Guerra do Ultramar, nos 3 Teatros de 
Operações, só pelo facto de aguentarem este esforço sobre-humano que se 
reflete necessariamente em debilidades de saúde precoces, mazelas para 
toda a vida, invalidez total ou parcial, e morte, tudo ao serviço da Pátria, 
merecem o reconhecimento da Nação, que jamais lhes foi dado.

2. Em todo o mundo civilizado, e não só, em Países Ricos, cidadãos 
protagonistas dos grandes conflitos e catástrofes com eles relacionados, 
vencedores ou vencidos, receberam e recebem por parte dos seus Governos, 
tratamentos diferenciados do comum dos cidadãos, sobretudo nos capítulos 
sociais da assistência na doença, na educação, na velhice, e na morte, 
como preito de homenagem da Nação àqueles que lutaram pela Pátria, com 
exposição da própria vida.

Estender a mão, sim, mas com imensa 
dignidade 
Nós estamos como Gene Kelly. Atrás de nós, e abaixo de nós, temos um 
regime decadente e um sistema insustentável que vai ao charco a cada 
sopro. Mas, depois da pedinchice, celebramos com altivez.

João Miguel Tavares

Nesta nossa terra somos muitíssimo sensíveis a todos os gestos que possam 
sugerir o mais leve vestígio de “humilhação nacional”. É um tique frequente de 
quem é pequenino, sobretudo em palcos internacionais: sobrecompensamos 
os sentimentos de inferioridade com um excesso de susceptibilidade. 
Também acontece com os caniches. Em 2012, numa reunião do Eurogrupo, 
Vítor Gaspar baixou a cabeça para falar com o ministro das Finanças alemão 
Wolfgang Schäuble (que estava sentado numa cadeira de rodas) e durante 
meses não se falou de outra coisa – humilhação!, vergonha!, o governo 
português dobrado aos alemães! Agora, num encontro com o primeiro-
ministro holandês Mark Rutte, em Haia, António Costa fez uma vénia mais 
pronunciada, e lá veio outra vez o coro – humilhação!, vergonha!, o governo 
português dobrado aos holandeses!

Aquilo que boa parte do povo português parece ter dificuldade em perceber, 
porque os resultados eleitorais são o que são, é que só somos pequeninos 
porque há 500 anos que não trabalhamos para ser grandes. Não é 
propriamente uma inevitabilidade. Países que ainda há algumas décadas 
eram tão ou mais pobres do que nós, hoje encontram-se no top mundial. 
Infelizmente, entre o nosso défice de educação, a vocação predatória 
das nossas elites, a fragilidade das nossas instituições e a mentalidade 
salazarista do “pobrete mas alegrete”, vamos arrastando a nossa de-
sencantada mediania pela cauda da Europa.

Como bem intuiu Hergé, seremos sempre os Oliveira da Figueira da União 
Europeia. Os vendedores de objectos exóticos, os organizadores de grandes 
eventos e os distribuidores de brindes inúteis. Na cabeça dos nossos políticos, 
não damos para muito mais. António Costa foi à reunião de Bruxelas oferecer 
máscaras portuguesas a líderes europeus (em elegante estojo personalizado) 
e mostrar os seus sapatinhos de cortiça 100% nacional. Porque é que 
Macron não tem necessidade de usar sapatos curiosos e Merkel dispensa a 
distribuição de máscaras catitas? Porque as indústrias francesa e alemã não 
precisam de operações de marketing de pechisbeque. Vendem-nos carros, 
máquinas, electrodomésticos, medicamentos.

Olhem para o que tem sido o último quarto de século. Portugal é 
invariavelmente um país estagnado em tempos normais; com crescimento 
anémico em tempos de vacas gordas; e à beira da bancarrota mal surge uma 
crise. É assim que queremos continuar, de mão eternamente estendida? 
Tudo indica que sim. Mas ai de quem se atreva a humilhar a nação valente 
e imortal, que se lançou ao mar há 600 anos e ainda hoje não se cala com 
isso, talvez por não ter muito mais para celebrar.

No filme Serenata à Chuva há uma cena maravilhosa em que Gene Kelly 
conta aos repórteres a história da sua juventude. À medida que vemos 
as imagens do passado, com Kelly a ser humilhado em espectáculos 
escabrosos nos mais imundos pardieiros, ele garante aos jornalistas 
que tem um lema na vida que nunca abandonou: “dignidade, sempre 
dignidade”. Nós estamos como Gene Kelly. Atrás de nós, e abaixo de nós, 
temos um regime decadente e um sistema insustentável que vai ao charco 
a cada sopro; para nos salvarmos do pântano passamos a vida a reclamar 
dinheiro aos amigos ricos; mas, depois da pedinchice, celebramos com 
altivez. Ou então mostramos um daqueles gráficos que valem “mil horas de 
negociação”, como escreveu Elisa Ferreira, confundindo uma devastadora 
falta de produtividade com um extraordinário empenho.
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ATÉ NISTO CONSEGUIMOS SER DIFERENTES DE TODOS OS OUTROS

No meu Pais, os políticos confundem dum modo ignorante ou acintoso, 
militares com policias, GNR, ou outros funcionários públicos (sem desprimor 
para estas profissões, bem entendido).

Por ignorância ou leviandade os políticos permanentemente esquecem que o 
Estatuto dos militares não lhes permite, nem o direito de manifestação, nem 
de associação sindical, além de ser o único que obriga o cidadão a dar a vida 
pela Pátria.

Até na 1ª Republica, onde grassava a indisciplina generalizada, a falta 
de autoridade, o parlamentarismo balofo, as permanentes dificuldades 
financeiras e as constantes crises económicas, não foram esquecidos todos 
aqueles que foram mandados combater pela Pátria na 1ª Guerra Mundial 
(1914-18), decisão politica muito difícil, mas patriótica, pois tinha a ver com a 
defesa estratégica das possessões ultramarinas.

Foram escassos 18 meses o tempo que durou a Guerra para os portugueses, 
mas todos aqueles que foram mobilizados, e honraram Portugal, tiveram 
medidas de apoio social suplementares diferentes de todos os outros 
cidadãos portugueses, além duma recepção impar por todo o Governo da 
Nação em ambiente de Grande Festividade Nacional.

Naquela altura os políticos portugueses dignificaram a sua função e daqueles 
que combateram pela Pátria.

Foram criados Talhões de Combatentes em vários cemitérios públicos, à custa 
e manutenção do Estado, foram construídos monumentos grandiosos em 
memória dos que deram a vida pela Pátria, foi concebido um Panteão Nacional 
para o Soldado Desconhecido na Sala do Capitulo do Mosteiro da Batalha 
com Guarda de Honra permanente, 24 sobre 24 horas, foram criadas pensões 
especiais para os mutilados, doentes e gaseados, foram criadas condições 
especiais de assistência médica e medicamentosa para os militares e famílias 
nos Hospitais Militares, numa altura em que ainda não havia assistência social 
generalizada como há hoje, foi criado um Lar especifico para acolher a terceira 
idade destes militares em Runa (é importante relembrar que em 1918 se decidiu 
receber e tratar os jovens, com 20 anos em 1918, quando estes tivessem mais 
de 65 anos de idade), e por último foi criada a Liga dos Combatentes que de 
certo corporizava todo este apoio especial aos combatentes, diferente de todos 
os outros cidadãos, e era o seu porta-voz junto das instâncias governamentais 
(uma espécie de Veterans War à portuguesa).

Foi toda uma Nação, com os políticos à frente, que deu tudo o que tinha 
àqueles que combateram pela Pátria, apesar da situação económica 
desesperada e de quase bancarrota.

Na altura seguimos naturalmente o exemplo das demais nações.

Agora somos os únicos que não seguem os exemplos generalizados do 
tratamento diferenciado aos que serviram a Pátria em combate.

Haveria muito mais para dizer para chamar a atenção deste Ministro da Defesa, 
e deste Primeiro-Ministro, ambos possivelmente com carências de referências 
desta índole nos meios onde se costumam movimentar, sobretudo no que respeita 
à comparação dos vencimentos, regalias e mordomias dos que expuseram ou 
deram a vida pela Pátria e aqueles, que antes pelo contrário, sempre fugiram a essa 
obrigação.

Vitor Santos
Coronel Reformado

Com 4 filhos
5 Comissões de Serviço no Ultramar
10 anos de trópicos
Quase 79 anos de idade
Deficiente das Forças Armadas por doença adquirida e agravada em 
Campanha.
Sem acumulação de cargos
Sem Seguro de Saúde pago pelo Estado
Sem direito a Subsidio de Reinserção
Sem cartão de credito dourado sem limite de despesas
Sem filhos empregados no Estado ou Autarquias por conhecimentos pessoais
Sem direito a reformas precoces de deputado ou autarca.
Sem Pensões de Reforma acima do ordenado do PR.
Sem subsídios de deslocamento em duplicado
Sem, pelo facto de ser deputado, ter toda a família empregada no Estado ou 
Autarquia
Com filhos desempregados

Todos os que vestiram a farda da Grã-Bretanha, França, Rússia, Alemanha, 
Itália e Japão e sua descendência, têm tratamento diferenciado do comum 
dos cidadãos. Idem para a Polónia e Europa de Leste, bem como para os 
Brasileiros que constituíram o Corpo Expedicionário destacado na Europa 
durante a II Guerra Mundial.

Idem para os Malaios, Australianos, Filipinos, Neo-Zelandes e soldados 
profissionais indianos.

Nos EUA a sua poderosíssima “Veterans War” não depende de nenhum 
Secretário de Estado, ou Ministro, nem do Congresso, depende directamente 
do Presidente dos EUA, com quem despacha quinzenalmente.

Esta prerrogativa referendada por toda uma Nação, permite que todos 
aqueles que deram a vida pela Pátria repousem em cemitérios espalhados 
por todo o Mundo, duma grandiosidade, beleza e arranjos impares, ou todos 
aqueles que a serviram, e sua descendência, tenham assistência médica 
e medicamentosa para eles e família, condições especiais de acesso às 
Universidades e ao emprego, bolsas de estudo, e outros benefícios sociais 
durante toda a vida.

Esta excepção que  o povo americano concedeu a este a este tipo de 
cidadãos  é motivo de orgulho de todos os americanos. 

O tratamento privilegiado que todo o Mundo concedeu aos cidadãos que 
serviram a Pátria em combates onde a mesma esteve representada, é 
sufragado por leis normalmente votadas por unanimidade.

Também os civis que ficaram sujeitos aos bombardeamentos, quer em 
Inglaterra, quer em Dresden, quer em Hiroshima e Nagasaki, têm tratamento 
diferenciado.

Conheço de perto o Irão. Até o Irão dá tratamento autónomo e especifico aos 
cidadãos que combateram na recente Guerra Irão-Iraque, onde morreram 1 
milhão de Iranianos. Deste caso concreto resultou um gigantesco cemitério 
nos arredores de Teerão com tantas campas e jazigos, que até tem um bazar.
Até Países de Africa terceiro mundista e subdesenvolvida, como o Quénia, 
atribuiu aos ex-maus-maus, esquemas de proteccão social diferentes dos 
outros cidadãos.

Em todo o Mundo menos em Portugal.

No meu Pais, os Talhões de Combatentes dos vários cemitérios, estão 
abandonados, as centenas de cemitérios espalhados pela Guiné, Angola, 
Moçambique, Índia e Timor, abandonados estão, quando não, profanados. 
É simplesmente confrangedor ver o estado de degradação onde se chegou. 
Parece que o único que está apresentável e cuidado é o monumento do 
Bom Sucesso -Torre de Belem, possivelmente porque está à vista e porque é 
limpo uma vez por ano para a cerimónia publica que lá se realiza. O cemitério 
de Richbourg na Flandres vimos agora na tv, nos 100 anos de LaLys limpo 
e apresentável. Pergunta-se porem quem trata dele quem faz e paga a sua 
manutenção.? Até grande parte dos monumentos municipais aos Mortos da 
Guerra do Ultramar vão ficando abandonados.

O grande líder politico da Grã-Bretanha durante a Guerra, Wiston Churchil, 
disse “O carácter de uma Nação vê-se pela forma como trata os seus 
combatentes”. Algum outro grande líder politico-militar, afirmou também que 
“Os homens só morrem quando a Pátria se esquece deles”.

Valha-nos a constituição da direcção da Liga dos Combatentes, que 
possivelmente porque ainda foram contemporâneos  do camarada soldado 
ou sargento morto na Guerra do Ultramar, tudo tem feito para recuperar 
alguns levantamentos de cemitérios em Africa, e procedido a algumas 
transladações de ossadas para Portugal. Mas tudo comparticipado pelas 
famílias ou por elas totalmente pagas. A Direcção da Liga tem que mendigar 
junto das famílias as verbas necessárias para fazer uma trasladação. É 
miserável não haver no Orçamento de Estado as verbas necessárias para 
o efeito. Já que existe esta disponibilidade dos militares, porque não é o 
Estado a pagar?

No meu Pais, a pouco e pouco foi-se retirando a dignidade devida aos 
que combateram pela Pátria, abandonando os seus mortos, e retirando as 
poucas “migalhas” que ainda tinham diferentes do comum dos cidadãos, 
a assistência médica e medicamentosa, para ele e conjugue, alinhando-os 
“devidamente” por baixo.
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Em 1929 foi montada a tipografia da Liga dos Combatentes, 
e o interessante é que o CEP utilizou em França a máquina 
MINERVA com que inicialmente começou a tipografia da Liga 
na Rua João Pereira da Rosa, segundo Ruy Ferrão, que em 
18 de Maio de 1971 coordenou um documentário para a RTP 
Arquivos.

Também o lindo Prelo foi usado na tipografia inicial. Com-
pletamente renovada em 1970, a tipografia era conhecida em 
todo o país pela qualidade dos seus trabalhos, contando-se entre 
outras a Revista Municipal, a Revista de Artilharia, a Revista 
de Farmácia, a Revista de Marinha e a Revista da Polícia de 
Segurança Pública, sendo aqui também que se editava o Jornal 
do Combatente, que a Liga dedicava a todos os Combatentes 
da Guerra do Ultramar. Hoje em dia, a revista Combatente tem 
um âmbito mais alargado, pois considera também além da 
Grande Guerra e do Ultramar, o que se refere às operações de 
Paz e Humanitárias.

O Sr. General Chito Rodrigues, Presidente da Liga dos Com-
batentes, e após se ter iniciado no Museu do Combatente  
um trabalho de limpeza e inventário em todos os espaços de 
arrumos, decidiu comprar um contentor onde foi instalada a 
oficina que funcionava no último dos paiolins, sendo este limpo, 
pintado e o local destinado à nova exposição.

As peças foram pois chegando da sede da Liga dos 
Combatentes na Rua da Rosa,  ao Museu do Combatente em 
Belém, algumas cheias de ferrugem e sujas pelos anos que 
estiveram guardadas numa garagem, e o lento, demorado, 
cuidadoso e paciente processo de restauro começou, 
envolvendo além do Presidente da Liga dos Combatentes e 
a Directora de Marketing e Logística, Isabel Martins, que tem 
coordenado os trabalhos destas limpezas e pinturas o senhor  
Faustino, que com a sua experiência indicava aos outros , 
João Moreira, Pedro Jesuíno e Miguel Madeira como decapar, 
lixar, betumar e ir pintando as peças grandes e artefactos 
utilizados, de modo a serem expostos.

Temos tido também a ajuda do Sr. Helder Prudêncio que tinha 
a maior tipografia em Algés e tem participado como consultor 
no nomear das peças devidamente e explicando a sua função.
Mostrámos então aqui algumas fotos de como as peças 
chegaram, onde começaram a ser colocadas para limpeza 
e as que já estão em condições de serem apresentadas, só 
aguardando que tudo esteja conforme para se apresentar a 
nova exposição ao público em geral.

Isabel Martins marketing do Museu do Combatente,
 

14 de Julho de 2020

NOVA EXPOSIÇÃO EM BREVE 
NO MUSEU DO COMBATENTE EM BELÉM 

A TIPOGRAFIA DA LIGA E AS COMUNICAÇÕES
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COMEÇOU!
 “Os loucos às vezes curam-se, os imbecis nunca.”

Óscar Wilde

(Este texto foi escrito em Fevereiro, mas nunca publicado)
 

Isto é, já começou e faz tempo; mas não desta maneira. Ou seja, com a aparente 
tentativa de “inaugurar” uma rota clandestina (à vista de todos) de fluxo migratório 
directamente do Norte de África (Marrocos) para Portugal, neste caso o Algarve.

E tudo indica que se está numa de “mandar o barro à parede” para ver se pega.
É lógico: o Estado Português é uma espécie de “ventre mole da Europa”, o 
número de “angariados” não pára de crescer e as rotas já existentes e que 
vão da Turquia até Marrocos (com excepção da Argélia, que está em processo 
de revolução silenciosa interna) de Israel (que só importa e exporta judeus) e 
um pouco do Egipto (que já tem problemas internos que lhe cheguem) estão 
a ficar saturados e a criar demasiados anticorpos nos pontos de destino. As 
“ONG” envolvidas já têm dificuldades em enganar e relativizar o problema 
perante a opinião pública ocidental (e só nessa) e os centros directores da 
União Europeia, estão algo paralisados sobre a questão e a única coisa que 
sabem fazer é largarem frases piedosas fora de qualquer realidade e despejar 
dinheiro (que nunca lhes falta!) sobre as consequências do problema.

E vários estados membros vão enviando uns quantos meios das suas existências 
precárias policiais e sobretudo militares, para o Mediterrâneo a fim de salvarem 
as vidas daqueles que se dispõem a atravessar o “grande lago”. O que serve 
fundamentalmente para atrair mais candidatos à “aventura”…

Serve ainda para entreter a comunicação social e o público, enquanto não se ouve um 
simples caso de um traficante, engajador ou contrabandista, que seja preso ou eliminado!

Infelizmente os Estados ditos democráticos mão param de se desvirtuarem em 
laxismo, corrupção, demagogia, imoralidade e cobardia.
Depois queixam-se das consequências, vulgo “populismos”. Termo inventado 
não se sabe por quem…

Isto é tão mau que a UE, sobre este assunto, se deixou ficar refém de um tal de 
Kadhafi, que acabou arrastado pelas ruas e agora do novo Califa “Otomano” de 
Istambul que vocifera ameaças aos quatro ventos. E lá terá as suas razões…

O Estado Português tem vindo a olhar (e a actuar) no meio disto tudo com 
uma espécie de esperteza saloia, pondo-se sempre em bicos de pés na defesa 
do indefensável politicamente correcto, afirmando que colabora em tudo mas 
tentando aceitar o mínimo de entradas e sempre com a esperança de que a 
maioria se vá embora. Entretanto vai consumindo meios, adiando o que se deve 
fazer (que é à partida não deixar entrar mais ninguém), e criando situações 
de injustiça crescentes (os migrantes deram à costa no Algarve, foram logo 
atendidos num hospital, mas um filho meu só tem uma consulta no SNS sete 
meses depois da data em que pediu, por exemplo), etc.
Mas agora está confrontado (o Estado) com uma situação que o afecta 
directamente e cujas consequências são imprevisíveis.
E, inacreditavelmente, o bom senso (“hélas”) perdurou: vão repatriar os 
marroquinos (os oito de Monte Gordo e espera-se que os 11 de Olhão).

Estes últimos, foi noticiado, traziam uma pulseira com um GPS, quem a terá fornecido?

E deixo um alvitre: devem devolvê-los a Marrocos e apresentar uma conta a Sua 
Majestade o Rei, com o aviso de que os próximos que cá chegarem e não for por 
razões humanitárias provadas, só serão devolvidos depois de passarem 10 anos 
numa prisão a sério e a terem de exercer um “ofício” que lhes pague a comida, a 
cama e a roupa lavada, o pré dos guardas e a enxerga (de palha)!

Se não se tomarem medidas a doer será a “débacle”, não se resolverá um único 
problema e será mau para todos.

Se não se puser um dique a tudo isto, os estranhos entram primeiro pelo meu 
país e depois pela minha casa adentro. E a seguir expulsam-me.

Se quero ser inclusivo? Não quero, quero exclusividade. Portugal é para os portugueses; 
a nacionalidade não é para todos, só para quem excepcionalmente a merecer.

Se o que se passa faz parte da “Globalização”, então que enfiem a mesma no 
tal sítio que serve de comparação à feira de Castro!

As pessoas passam por crises, guerras, fomes, destruições, etc. Poderemos 
ajudar, sem nos metermos nos assuntos deles (desde que não afectem os 
nossos). Os problemas devem ser resolvidos nos locais onde se desenvolvem. 
A cada um as suas responsabilidades
.
Por outro lado, para questões que extravasem o domínio interno, a ONU – que 
até hoje não resolveu um único problema do mundo – que trate dele. Foi para 
isso que foi criada e se lhe paga. Desde que não crie problemas a Portugal – que 
foi isso que sempre fez desde o início. Por mim pode ir de carrinho. E sempre era 
melhor ter consciência das coisas e vergonha na cara do que andar tanta gente 
ufana em ter um português que se “refugiou” num alto cargo da mesma.

Esta vaga desordenadamente organizada, da rede migratória, visa alterações 
geopolíticas (além de ser um negócio chorudo) e substituição de populações – 
como as descolonizações visavam a substituição de soberanias e não a auto 
determinação dos povos…- e todos os tratados ensinam há muitos anos, que 
qualquer desequilíbrio geopolítico é potencialmente causador de crises e guerras.
E visa também outra coisa: a amálgama da população mundial, com a destruição 
das diferentes matrizes culturais que sustentam os povos e os países.

Ora eu não quero ficar sem país nem deixar de ser português. Nem que chova picaretas!
Por isso é fundamental que o Governo Português denuncie e abandone o infame 
e negregado “Pacto das Migrações, assinado quase à socapa, em Marrocos, 
em 10 e 11 de Dezembro de 2018, sob os auspícios da ONU, por 164 países 
(embora alguns já anunciaram que se vão retirar do mesmo), dos cerca de 200 
que existem na Terra.
Estima-se que existam seis milhões de migrantes à espreita no Mediterrâneo 
para “assaltar” a Europa…

Por isso, também, é urgentíssimo parar com o suicídio colectivo em que estamos 
postos e nos deixámos pôr e que não passa só pela torrente de imigrantes e 
migrantes, legais e clandestinos que é preciso seleccionar, proibir, conter e expulsar. 
E tentar substituir os nacionais por estrangeiros, como se ouve bolsar a figuras com 
responsabilidade, é apenas uma loucura imbecil, com diria o Óscar W.

Infelizmente as acções a levar a cabo para reverter este suicídio, são muito mais 
amplas e passam por inverter a baixa natalidade – que existe por um conjunto 
de causas que nunca vêm a público! –; evitar a emigração; mudar radicalmente 
a lei da nacionalidade; pôr as centenas de milhares de desempregados a 
trabalhar; reabilitar o ensino técnico e comercial; “racionalizar” os subsídios 
de desemprego e de reinserção social; taxar o consumo em vez do trabalho; 
colocar salvaguardas ao investimento estrangeiro relativamente a empresas 
estratégicas, posse da terra e bens culturais; acabar com o proxenetismo dos 
“vistos gold”; exercer limitações quanto ao número de residentes em Portugal 
(os europeus da classe média e média alta andam a comprar casas em Portugal 
pois não estão para “aturar” os vizinhos estrangeiros e naturalizados em barda, 
que lhes caíram em sorte – se forem agora ao Algarve, verão que os algarvios 
já estão em minoria…), exigir respeito absoluto pela cultura e costumes 
portugueses, a quem quiser ter o privilégio de habitar entre nós; não permitir 
que cidadãos com a dupla nacionalidade possam exercer cargos públicos, pois 
a garantia da lealdade está ferida de morte e deixar de nos submetermos a 
leis de Bruxelas que não sirvam o interesse nacional. Nós já somos maiores e 
vacinados há nove séculos, dispensamos tutelas.
Também controlar o Turismo em termos sustentáveis, se necessário impondo 
limitações nas entradas.

Finalmente é necessário acabar com a “cultura antinatural e da morte” 
materializada no aborto; manipulação genética; eutanásia; magia negra; 
fomento da homossexualidade e restantes perversões ligadas à vida e com 
origem no “MAL”, que convive com o “BEM” na natureza humana.
E é curioso como se tornou comum e aceite que os europeus não podiam 
(embora, por ex. os americanos e soviéticos pudessem…) “colonizar”, (sendo 
a colonização portuguesa superior a qualquer outra) regiões de África e da 
Ásia, e agora os africanos e asiáticos podem colonizar (melhor dizendo exercer 
colonialismo à sua vontade) os países europeus…

Até a própria Igreja, melhor dizendo a Santa Sé, entrou em equívocos vários em relação a tudo isto.

Choverão sobre este escrito acusações, muitas, com os termos da moda: racismo 
(curioso, que só alguns “coloridos” que vieram para Portugal onde foram bem 
tratados, é que estão a criar um problema onde não existia!); populismo – confesso 
que não sei bem com entender tal vocábulo – xenofobia (mas não há aqui nenhuma 
intenção de repulsa pelo outro, ou intuito de maltratar ninguém), etc..

Será uma atitude de afirmação nacional e patriótica? É, assumidamente. E não 
vislumbramos que tenha isso de mal. É uma atitude de legitima defesa, até 
de sobrevivência; de afirmação, de carácter, de nos darmos ao respeito como 
Nação e como Estado. Para podermos ser respeitados.

Moro numa localidade com muita gente. E já não vou a nenhum local em que 
não oiça um dialecto ou língua estranha à minha e não são turistas.

Façamos por último, uma simples operação aritmética – daquelas que a nossa 
escola já deixou de ensinar as crianças a fazer:

No mundo existem mais de sete biliões de pessoas. Se houver, vamos supor, 50 
milhões que queiram vir para estes 92.000 Km2, que nos restam (valor que não é 
nada inverosímil) habitados por 10, 5 milhões de portugueses (sendo que meio 
milhão é estrangeiro e outro tanto apenas o deixou de ser pela aleivosa lei que atribui 
a nacionalidade a esmo) – números que resultam numa densidade de cerca de 112 
habitantes por Km2 – o que acontecerá à matriz cultural portuguesa e aos portugueses?
Pois parece-me que terá o mesmo destino dos Hititas.
Espero não vos chocar ao dizer que não me parece nada boa ideia.

João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador (Ref.)


