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Ver na página 11 a chamada de apoio aos Comandos de Portugal
do Corpo de Instrução do Curso 127 que foram constituídos arguidos.
A vossa ajuda é necessária e  bastante apreciada. Colaboremos.

Visitez Le 
Portugal

12 de Setembro de 1297 
 O Tratado de Alcanizes define a            

fronteira entre Portugal e Castela.

Les derniers jours de Hongkong

La sécurité nationale multiplie arrestations et filatures d’opposants, 
fondées notamment sur des accusations de « collusion avec des 
forces étrangères ».

 Par Jérémy André, notre correspondant à Hongkong | Le Point 

Qui appeler si des inconnus vous suivent depuis plusieurs jours ?

C’est désormais la question qui taraude les opposants à Hongkong. 
Vendredi 14 août au soir, Ted Hui Chi-fung, 38 ans, membre 
démocrate du Conseil législatif (LegCo) hongkongais, repère une 
Mazda noire qui l’a pris en filature jusqu’à son domicile, dans le 
quartier de Kennedy Town. « Je me suis arrêté près de chez moi 
pour prendre ma femme et mes enfants et les emmener dîner chez 
mes parents, raconte-t-il le lundi suivant, dans son bureau doté 
d’une vue sur la baie Victoria et contenant d’innombrables photos 
de famille (...)

O país enredado nas teias 
dos partidos

Por Manuel Carvalho / Publico.pt

Num claro folhetim de Verão, os partidos entretiveram-se nos últimos 
dias a trocar acusações sobre pecados que todos andam há anos 
a cometer e não deixarão de cometer enquanto o Estado e as suas 
sinecuras continuarem a ter o peso que têm numa sociedade civil frágil 
e dependente. O PSD e o CDS descobriram e censuraram uma teia de 
militantes socialistas no distrito de Évora que ocupa não apenas cargos 
públicos e políticos como tudo o que mexe ao nível de instituições 
de solidariedade local. O PS responde indignado e protesta contra a 
suposta tentativa de “aproveitamento político” da “tragédia” do lar de 
Reguengos. Os cidadãos que andam há anos a ouvir estas cantilenas 
repletas de hipocrisia lá vão aguentando, sabendo que neste filme 
todos apreciam a vida no conforto de um Estado clientelar.

O PS, bem o sabemos, tem uma longa tradição na arte de distribuir 
“jobs for the boys”,  de alimentar a criação de redes familiares na 
administração pública e de alicerçar o seu poder através de laços 
tribais que em tempos levavam altos dirigentes, no caso Jorge Coelho, 
a dizer que quem se mete com o partido leva.

Essa eterna propensão para colonizar o Estado continua viva, como o 
revela a quantidade de cargos que o autarca local acumula, transformando-o 
numa espécie de senhor feudal. Mas, desenganemo-nos, este vício não é 
exclusivo dos socialistas: todos os partidos que tiverem à mão cargos para 
distribuir seguem sem o mínimo escrúpulo esse caminho. Não foi o PSD 
que, em 2011, protestou contra o seu governo considerando “estranha” a 
nomeação do actual presidente da ARS de Évora, José Robalo, um homem 
do PS, e lembrando que havia “outras opções qualificadas”? Não foi o 
próprio Rui Rio que se envolveu numa negociação com António Costa para 
decidir quem deitaria a mão às presidências das comissões de Coordenação 
Regional, quando forem eleitas indirectamente por um colégio de autarcas?

O problema do devorismo dos partidos é um problema sério que devia 
mobilizar uma discussão séria. Ele existe em todas as instâncias do Estado, 
embora se revele com maior crueza nas autarquias do interior, onde as 
assembleias municipais são facilmente domesticadas, onde não há escrutínio 
da imprensa e onde o acesso a empregos ou a negócios.

Muito mais importante do que denúncias que logo caem no esquecimento 
é apertar as regras de nomeação ou exigir que as regras existentes sejam 
aplicadas. Ir por aí, porém, ninguém parece querer. Se hoje os partidos 
criticam abusos de quem está no poder, amanhã hão-de chegar lá e repetir os 
procedimentos que antes haviam criticado.



  -  
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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

O que  é ser “populista?

Uma expressão caricaturalista recente, juntou-se ao dicionário como tema 
um tanto “ultrajante” : o populista, o populismo. 

No meu dicionário de Português, o “velhinho” Dicionário da Língua 
Portuguesa de Francisco Torrinha, na sua edição de Abril de 1946, diz 
que esta versão, revista e aumentada com novos vocábulos e centenas 
de locuções estrangeiras está valorizada com uma lista de raízes gregas 
e latinas para a formação de palavras eruditas. Na página 959 do referido 
dicionário lê-se, entre várias palavras da mesma origem que Populista: 
s.m. e f. Pessoa amiga do povo. Ora é exactamente o significado que 
sempre atribuí à palavra por entre outras como polpulaço, populacional, 
popular, popularidade etc.

Nada vejo que possa enquadrar-se no sentido ofensivo ou, pelo menos, 
depreciador., como certos escribas dos jornais semi-estatais, senão 
simplesmente estatais, tém hábito de qualificar as personagens ou 
organizações que não seguem o trilho por eles traçado. Não esqueçamos — 
como feito nos nebulosos tempos (aqui, procurei ser gentil) do Socretismo 
— praticamente todos os jornais diários e os não diários, estações de 
televisão e programas de informação, estavam vergonhosamente debaixo 
da alçada dos esbirros do PM, que tudo e todos controlava, qual imperador 
despótico e manipulador. Foram 8 anos de subjugação da Imprensa ao 
gabinete do muito socialista primeiro-ministro.

Devemos sempre relembrar — e os comportamentos e decisões até à data 
a isso nos obrigam — que o actual pm António Costa era o seu adjunto 
— “que cobriu” as ausências em férias num Safari africano do “big boss” 
afirmando sem rir, que Sócrates  estava diariamente informado da situação 
vivida em Portugal com todos os detalhes... E desta forma, o Dr. Costa 
foi ganhando experiências que presentemente lhe são muito úteis. O seu 
Governo e as suas formas de agir e mentir à população, são copie-conforme 
dos métodos e “populismos” do seu predessessor e amigo. Mesmo se não 
se deslocou, ao que parece, a visitá-lo a” Évora”...

Nos meus tempos de rapaz dizia-se assim “ Se vires um indiano e uma 
cobra, mata o indiano e deixa a cobra.” Tive ocasião de em Mafra, durante 
o curso militar, me aperceber da bm pensada máxima...

O curioso é que esta vaga socialista (lêr comunista) que temos mantido pela 
abstenção da utilização de meios de acção próprios e eficazes no dever 
pátrio de salvar a Nação, que comparo com os democratas americanos 
ou os liberais (sobretudo Federais canadianos), estão convictos de que 
apenas eles são capazes de dirigir o país... Espalhando as suas benesses 
por uma chusma de parasitas, que se movimentam na hipocrisia e na 
aldrabice, lançando mão a tudo quanto possa enegrecer os adversários, 
escondendo as falsidades do seu grupo. Querem manifestações mais 
ridículas e odiosas que as feitas por um par de imbecis junto aos muros da 
prisão de Évora durante o tempo de “aprisionamento” de José Sócrates?

A utilidade da, digamos, prisão, do anterior chefe do governo foi o 
impedimento do “herdeiro” de grossa fortuna —  cuja origem de desconhece, 
— se ter candidatado à Presidência da República, O que, com todos os 
apoiantes vermelhos, ladrões e oportunistas da ralé portuguesa, teria 
acontecido e hoje tínhamos problema maior a desenvecilhar. Mesmo se 
M: Rebelo de Sousa se deixou enredar pelos socialistas a ponto de se 
ter tornado seu porta-voz, aterrorizando o povo com hipotética crise e por 
isso deixar de ser confiável, sempre valeu mais tê-lo em Belém do que um 
mestre da corrupção e da desonestidade.

Mas a apelidação de “populismo” corre serras e montes, atravessando 
fronteiras porque isto de política lê-se em todo o lado pela mesma cartilha.

Aplica-se em França, na Alemanha, na Bélgica ou Espanha, com os mesmos 
objectivos. Destruir o adversário. Não importa como. Tudo serve. Nos USA, 

as campanhas de escárnio contra o Presidente em exercício, instigadas 
pelo acidente da morte de um negro, estão a conduzir o país para uma 
guerra civil. Guerra que a ninguém interessa e a que os democratas muito 
terão a perder. Pode até a acontecer serem desprezados pelo povo. Pelo 
americano conservador e defensor da Nação, América first!

Este exemplo, serve quanto a mim, para Portugal. Até agora tem sido 
a minoria que de silenciosa, tem feito mais ruído. Os outros assobiam 
para o lado e deixa andar. Na frente seguem os comunistas e seus 
ingénuos apoiantes. Esperançados em alcançar ums trocos fáceis, uns 
copos e umas almoçaradas de borla, seguem a alcateia sem hesitação, 
esquecendo — se alguma vez se prenderam em saber porquê — que 
a corrupção é o resultado da nossa negligência, do nosso desinteresse 
pela política porque, um povo educado e sério, elege políticos honestos e 
capazes. Nunca a cáfila que temos.

Nos tempos que correm somos bombardeados do estrangeiro. Pelas 
agências de informação, que querem dirigir os países que lhes fazem 
frente. Mesmo da Europa aquando do Rol de uma Segurança Europeia 
sustentada, ficou bem assente em 2008, que a qualidade das relações com 
o exterior que a Europa conseguir estabelecer será de extrema importância. 
Nos EUA — onde se procura por vários meios impedir a proliferação dos 
ventos marxistas que assolam o mundo — começou há bastante tempo já a 
campanha de desinformação e ataques a Trump. E tudo serve. A morte do 
negro serviu apenas para a banda esquerdista agregada aos democratas 
de fazer alarido, que ainda não acabou, mesmo após as explicações das 
autoridades legais. Foi o ponto de que se serviram para levantar problemas 
de racismo e a massacrarem estátuas de gente, que em vida, foram seres 
extraordinários e nada racistas. Porém, os democratas fazem fogo com um 
calhau. Tudo serve para ilustrar violências e “supostos maus tratos a tudo 
quanto seja mais colorido”.

E em Portugal, eternos copiadores de modas excêntricas seguem os 
mesmos passos. No fundo, são — como nos EUnidos — impelidos pelo 
medo. É o medo da derrota que os absorve. Atacam-se a André Ventura 
( o populista de serviço...) porque ele representa o povo português, ao 
qual se identifica, e com os avanços e apoios que tem tido, faz medo aos 
socialistas que não desperdiçam a primeira oportunidade para o tentar 
bloquear. É mais do que medo. É terror. Como dizia um velho camponês 
“Sempre que atacam alguém é como o apedrajamento duma figueira, só 
quando a figueira tem figos é que lhe lançam pedras. Se é seca e sem 
fruto, deixam-na em paz.”

Aguardemos um pouco mais e veremos os resultados de todo este imbróglio 
e se a população portuguesa acorda para restabelecer e revigorar o país 
ou se, ao contrário, pretende continuar a ser o europeu de mão estendida 
a pedir esmola.

E, entretanto se puderem, ajudem-me a compreender o significado do 
substantivo populista.

Raul Mesquita
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O TRATADO DE ALCANIZES (1297)

por Francisco Galego/Alémcaia

A INTEGRAÇÃO DE CAMPO MAIOR NA SOBERANIA
 DO 

REINO DE PORTUGAL

 

Depois de uma sucessão de confrontos que começara pela reivindicação 
do direito à posse do Algarve e que persistira na disputa de várias terras 
na fronteira terrestre, a norte e a leste do reino de Portugal, D. Fernando 
IV, rei de Leão e Castela e D. Dinis, rei de Portugal, concordaram em 
assinar um tratado de paz, no dia 12 de Setembro de 1297.

Para consolidação e garantia do acordo realizado, combinaram os 
consórcios de D. Afonso, príncipe herdeiro da coroa de Portugal, com a 
infanta D. Beatriz, irmã do rei de Leão e Castela, o qual casaria com D. 
Constança, filha de D. Dinis, rei de Portugal.

Por este tratado o rei de Portugal via reconhecida a legitima soberania 
sobre os lugares e castelos de Ribacoa - Sabugal, Alfaiates, Castelo 
Rodrigo, Almeida, Castelo Melhor, Monforte, San Félices de los Gallegos 
e outros lugares desta comarca de Beira – bem como de terras mais 
a Sul, na fronteira do Guadiana – Arronches, Campo Maior, Ouguela e 
Olivença.  

Analizando bem as suas consequências, este tratado tem uma 
importância acentuada, tanto do ponto de vista da História de Portugal, 
como da história da vila de Campo Maior:

            - Do ponto de vista da História de Portugal, ele marca a transição 
do período da conquista definitiva do território, depois de cerca de 
século e meio de lutas pela posse das terras e de consolidação da 
sua independência como Estado; repare-se que o resto da Península 
Ibérica foi um moisaco de reinos cristãos, com a presença de um reino 
muçulmano, até à conquista de Granada em 1492;

         - Com a assinatura deste tratado, Portugal é o país europeu 
que tem, desde há mais tempo, definidas as fronteiras do seu território 
original, pois que elas se mantêm desde 1297, apenas com a excepção 
de San Félices de los Gallegos e de Olivença.;

          - À luz deste tratado, do ponto de vista da história de Campo 
Maior, esta vila é uma das terras que mais tarde se integrou plenamente 
no Estado Português, se atendermos a que ficou ainda dependente do 
senhorio e da autoridade eclesiástica do bispo de Badajoz, até ao fim da 
crise de 1383-1385. D. João I teve de tomar Campo Maior pela força das 
armas em 1388, pois seguira o partido do rei de Castela. Só em 1392, foi 
completamente integrada na soberania dos reis de Portugal, com o corte 
dos laços de dependência eclesiástica do bispo de Badajoz.

Com a sua integragação plena no reino de Portugal, Campo Maior, 
Ouguela e Olivença, foram, quanto ao domínio eclesiástico, integradas 
na diocese de Ceuta, criada em 1414, até que a diocese de Elvas foi 
criada por bula do Papa Pio V, de 9 de Junho de 1570. Esta integrava 
as vilas de Campo Maior, Ouguela e Olivença que tinham pertencido à 
diocese de Ceuta e mais as vilas de Juromenha, Vila Fernando, Vila Boim, 
Alandroal, Fronteira, Monforte, Alter do Chão, Alter Pedroso, Cabeço de 
Vide, Veiros, Seda, e Barbacena, desanexadas do arcebispado de Évora.
A diocese de Elvas foi suprimida em 30 de Setembro de 1881, em 
simultâneo com a diocese de Castelo Branco. O seu território foi 
maioritariamente reintegrado na arquidiocese de Évora (com excepção 
das freguesias de Degolados e Cabeço de Vide  e do concelho de 
Alter do Chão, que passaram para a, também então criada, diocese de 
Portalegre).

Presentemente, o título de bispo titular de Elvas continua a ser usado 

por bispos auxiliares, à semelhança do que sucede com outras 
dioceses históricas de Portugal já extintas.

Nuno Brás da Silva Martins, bispo auxiliar do Patriarca de Lisboa é, 
desde 2011, o bispo titular de Elvas.

Alcanizes
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Novas políticas ou novos polícias do 
pensamento?

Por Pe Gonçalo Portocarrero de Almada

É preocupante a deriva, paternalista e autoritária, do Governo quando, para 
combater o discurso de ódio, se propõe impor “mecanismos de prevenção e 
repressão”. 

O Governo está empenhado em impor o que a Ministra da Presidência classificou 
como “mecanismos de prevenção e repressão do discurso de ódio, designadamente 
nas redes sociais” (Público, 12-7-2020). É sintomático que a ministra Vieira da Silva 
júnior, filha do ex-ministro Vieira da Silva sénior, tenha usado a palavra “repressão”, 
porque é de uma política repressiva que efectivamente se trata. O Governo, não 
satisfeito com o controlo que já exerce sobre quase toda a comunicação social, 
nomeadamente pela concessão generosa, mas não inocente, de subsídios, 
pretende agora, com o pretexto do “discurso de ódio”, policiar as redes sociais e as 
demais plataformas digitais de comunicação.

Claro que, para não escandalizar ninguém, não se fala de censura, mas de 
“monitorização” e, por enquanto, o seu alvo é apenas o “discurso de ódio”, 
nomeadamente nas redes sociais.

Uma atitude comum aos Estados totalitários é, precisamente, a de controlar a 
informação. Na China, na Coreia do Norte ou em Cuba não há, como em nenhum 
país comunista, liberdade de expressão. Permitir que o Estado possa recorrer a 
uma discricionária “monitorização” do discurso dos cidadãos, à margem da lei e da 
fiscalização judicial, é, certamente, uma perigosa deriva autoritária.

Como muito bem recorda a jornalista Leonete Botelho, “em Portugal o discurso 
de ódio está criminalizado no Artº 240º do Código Penal, que determina que quem 
incitar à violência ou ao ódio contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua 
raça, cor, origem étnica ou nacional, ascendência, religião, sexo, orientação sexual, 
identidade de género ou deficiência física ou psíquica, é punido com pena de prisão 
de seis meses a cinco anos.”

Desculpa-se a governante com a necessidade de “procurar instrumentos de 
resposta quando esta acontece no meio digital”, mas o argumento não colhe, 
porque é óbvio que, também quando esse discurso ocorre online, é aplicável o Artº 
240º do Código Penal. Com efeito, como esse preceito não especifica o suporte 
material em que se incita à violência ou ao ódio, a todos se aplica, sem excepção. 
Porventura, quando se expressa por via digital, é até mais fácil a prova, porque há 
registo de toda a actividade que nesse meio se produz.

Ainda segundo declarações deste membro do Governo, “não estão em causa críticas, 
opiniões ou debate político na internet, mas sim incitamento à violência ou ao ódio. 
A defesa de uma sociedade livre implica sempre procurar políticas que combatam o 
ódio e a violência”.  Se é esse incitamento que se pretende sinalizar e punir, não se 
entende a necessidade de novos “mecanismos de prevenção e repressão”, uma vez 
que esses comportamentos já estão suficientemente tipificados no referido Artº 
240º. A não ser que, sob o pretexto da “defesa de uma sociedade livre”, se queira 
de facto criminalizar o discurso politicamente incorrecto, em cujo caso, mais do 
que novas “políticas que combatem o ódio e a violência”, se estariam a criar novos 
polícias do pensamento politicamente correcto…

É muito perigosa, a este propósito, a diferença que na peça jornalística se 
estabelece entre “o nível criminal e o nível cívico”. A saber: “Se a conduta é crime, 
denuncia-se; se não é crime, é um discurso que tem de ser trabalhado de forma 
abstracta e pedagógica.” Passa, portanto, a haver dois tipos de ilícitos: os puníveis 
pelos tribunais e os que seriam “trabalhados” – vá-se lá saber o que isto é! – “de 
forma abstracta e pedagógica”!

Ora, esta sibilina distinção é uma grosseira violação do princípio de legalidade, que 
estabelece que não pode haver nenhuma pena sem lei. Ou seja, se um determinado 
discurso é crime, por incitar à violência ou ao ódio, deve ser punido de acordo com 
a lei; mas se não promove essas atitudes, não só não pode ser legalmente punido, 
como não tem por que ser “trabalhado de forma abstracta e pedagógica”.

Se um discurso não é crime, decorre então do legítimo exercício de um direito 
fundamental, como é o da liberdade de pensamento e de expressão, que não 
pode nem deve ser “trabalhado” nem “monitorizado” por ninguém, muito menos 
pelo Estado. É irritante esta deriva, ao mesmo tempo paternalista e autoritária, 
do Governo que, com estes “mecanismos de prevenção e repressão”, se parece 

cada vez mais com os socialismos “democráticos” do Leste europeu que, como é 
sabido, de democráticos nada tinham. É, mais uma vez, a geringonça a funcionar, 
mas agora sub-repticiamente …

Não é menos preocupante que a melindrosa missão de monitorizar os discursos 
online e, eventualmente, proceder à sua denúncia e repressão, seja encomendada 
a instituições universitárias que não oferecem garantias de isenção, nem de 
idoneidade jurídica, por manifesto desconhecimento da Constituição e restante 
legislação.

Ainda muito recentemente, 67 “investigadoras e investigadores” que, pelos 
vistos, nem portuguêssabem, subscreveram um “discurso de ódio”: o panfleto 
contra o estudo intitulado “A Nova Direita Anti-Sistema. O Caso do Chega” 
(Edições 70, 2020), do académico Riccardo Marchi. Este lamentável abaixo-
assinado, que envergonha a universidade portuguesa, prova que não se pode 
pedir a fiscalização do “discurso de ódio” a quem recorre a este discurso, 
que nada tem de científico, para defender as suas muito discutíveis opções 
ideológicas. Não se trata, portanto, de nenhum controle jurisdicional, a exercer 
por juristas de reconhecida competência profissional e probidade moral, mas 
de uma censura política, embora disfarçada de “científica” e, por isso, confiada 
a instituições universitárias estatais, que oferecem a garantia de obediência ao 
partido no Governo.

“Em Portugal, a ‘antena’ do Movimento contra o discurso de ódio do Conselho 
da Europa é o Instituto Português da Juventude e Desporto”. A escolha não podia 
ter sido mais desastrada, porque tanto a juventude como o desporto tendem, 
precisamente, a gerar discursos agressivos: basta pensar nas claques desportivas, 
cujas actuações primam, precisamente, pela violência que, paradoxalmente, se 
pretende combater.

É também alarmante a notícia da “criação e desenvolvimento da Rede contra o 
Discurso de Ódio (No Hate Speech Network), iniciativa de um grupo de jovens 
activistas de vários países europeus que pretende ‘criar uma rede sustentável 
que trabalhe internacionalmente para combater o discurso de ódio (…)’.”

“Jovens activistas de vários países europeus”?! Mas, quem são estes jovens?! 
Activistas de quê?! Com que competência e, sobretudo, com que legitimidade 
pretendem interferir no exercício da liberdade de expressão de cidadãos 
portugueses?! Serão boys socialistas?! A liberdade de pensamento e de expressão 
é demasiado importante para que seja confiada a uns quaisquer jovens turcos, 
ou “activistas”.

Do mesmo modo como a missão da comunicação social é informar, a missão do 
Governo é governar, e não, como disse a Ministra da Presidência, “promover um 
maior conhecimento da realidade portuguesa e produzir informação”. Há alguma 
coisa errada quando um ministro assume descaradamente um propósito de 
propaganda política, porque é evidente que, por essa via, passa um atestado de 
incompetência a todos os meios de comunicação social, que pretende suplantar. 
Mais grave é, contudo, que o Governo use o seu poder para manipular a opinião 
pública, sem dar aos cidadãos a possibilidade do contraditório, uma vez que 
qualquer discurso desfavorável pode ser a partir de agora censurado, com o 
pretexto da “prevenção e repressão do discurso de ódio.”

P.S.: O caso de Artur Mesquita Guimarães, que não quis que dois dos seus filhos 
frequentassem as aulas de Cidadania e Desenvolvimento, invocando para o efeito 
objecção de consciência, bem como a proibição constitucional de publicitar 
conteúdos ideológicos no ensino, foi divulgado, em primeira mão, pelo Notícias 
Viriato, sendo depois referido pelo Observador. Como retaliação à corajosa 
atitude deste pai, o Secretário de Estado da Educação pretende que esses dois 
alunos, por sinal excelentes, regridam dois anos académicos. Vale a pena ler o 
que neste jornal escreveu o Professor Mário Pinto, ouvir a entrevista concedida 
por Artur Mesquita Guimarães ao Notícias Viriato, bem como os podcasts que 
aqui foram editados sobre este caso: enquanto Alberto Gonçalves alerta para o 
silêncio cúmplice de quase toda a comunicação social; José Manuel Fernandes 
entende que o Secretário de Estado da Educação, João Costa, mentiu.
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Chevaux mutilés : les gendarmes 
identifient des éléments de rites 
sataniques

L’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé 
publique centralise les investigations lancées partout sur le territoire.

 Par Aziz Zemouri /LePoint.fr

Qui veut la peau des chevaux ? Si les enquêtes ne convergent pas vers un 
seul individu mis en cause, le modus operandi des atteintes mortelles contre 
les équidés est similaire sur l’ensemble du territoire. Selon les constatations 
des enquêteurs de la gendarmerie, les animaux sont tués dans des prés, sans 
distinction de race, de sexe, d’âge, de robe, de lieu ou d’usage. Les victimes 
peuvent aussi bien être un poney d’une valeur de 300 € qu’un pur-sang à 
100 000 € ou un trotteur en activité. Le 15 février, à Girouard, en Vendée, 
Démon du Médoc, un trotteur de 7 ans sur le point de devenir une star des 
hippodromes, a été retrouvé mort dans son enclos, l’oreille droite sectionnée. 
L’autopsie a fait état d’un arrêt cardiorespiratoire et d’une absence de poison 
dans le sang.

Les causes de la mort ne sont pas toujours connues : certains chevaux ont 
succombé à un arrêt cardiorespiratoire, vraisemblablement dû à la peur ou à 
l’épuisement, d’autres sont étranglés, égorgés, ou tués par arme blanche ou 
arme à feu. Les vétérinaires ont pu constater des traces d’empoisonnement 
dans certains cas, notamment au cours des décès survenus dans le Jura, les 
Deux-Sèvres et les Yvelines, les 23 et 24 août. Le seul point commun à ces 
affaires est la mutilation et la mort brutale des équidés. 

« Rite satanique »

Le 1er avril, dans la vallée de Chevreuse, une pouliche de 4 ans, de grande 
valeur, selon sa propriétaire, a été retrouvée morte, une oreille parfaitement 
découpée et prélevée. Le 23 avril, dans l’Aisne, une pouliche de 2 ans 
estimée à plus de 100 000 € a été massacrée dans une pâture du haras où 
elle était en pension. Son oreille droite a été coupée. Les 14 et 17 mai, dans 
la Somme, Helsa des Trois Vallées, une jument de 2 ans et demi, et Pascha, 
une ponette, ont été retrouvées mortes par leur propriétaire, dans la pâture 
qu’elles partageaient. Les deux bêtes ont été tuées selon le même rituel. Elles 
présentaient une plaie saignante au niveau de la tête et leur oreille droite 
manquait. Le 6 juin, en Seine-Maritime, Lady de Boissière, une jument de 16 
ans, a été découverte en train d’agoniser, la tête déchiquetée et l’oreille droite 
sectionnée.

Lire aussi Allemagne : l’affaire des chevaux torturés

Les attaques ne sont pas récentes. Les gendarmes se souviennent qu’en 
2014 le cadavre d’une jument de 20 ans avait été retrouvé dans un pré. 
L’animal avait été étranglé probablement au moyen d’une corde avant de subir 
de nombreux actes de cruauté. Il présentait plusieurs entailles le long des 
pattes. Ses agresseurs lui avaient retiré le globe oculaire droit et lui avaient 
sectionné une oreille, deux mamelles, ainsi que la crinière par endroits. À 
l’époque, les gendarmes n’excluaient pas un rite satanique, les faits ayant été 
commis quelques jours avant la Saint-Winebald, une fête célébrée le 7 janvier 
au cours de laquelle l’usage satanique veut qu’on sacrifie un être humain ou 

un cheval.

« Poupée vaudoue » sur les lieux d’une attaque

En 2020, les premiers faits de même nature ont été enregistrés le 16 janvier 
dans les Côtes-d’Armor où les gendarmes ont été saisis d’une plainte pour 
des mutilations causées sur un poney à La Méaugon. La cuisse gauche de 
l’animal était déchirée par une plaie de 15 centimètres, commise, selon les 
déclarations de la plaignante, avec un objet tranchant, le 23 décembre 2019. 
Lors de son audition, la plaignante a également fait part d’autres faits de 
vandalisme sur ses installations et évoqué la présence d’un morceau de bois 
sculpté pouvant ressembler à « une poupée vaudoue ».

Depuis, 33 nouveaux faits ont été enregistrés dans une vingtaine de 
départements, notamment en Mayenne, en Moselle, en Saône-et-Loire, en 
Vendée, dans les Ardennes, les Côtes-d’Armor, les Deux-Sèvres, les Hautes-
Alpes, les Yvelines, l’Aisne, l’Essonne, le Jura, la Loire, le Nord, l’Oise, le 
Puy-de-Dôme, la Sarthe, la Seine-Maritime et la Somme. « Compte tenu 
de l’attrait médiatique, certains faits ont pu être commis par mimétisme, de 
manière isolée. Le 22 août, à Moncé-en-Belin, Sarthe, un veau est ciblé 
pour la première fois », précise une synthèse du renseignement territorial qui 
s’intéresse également au phénomène de la maltraitance animale.

Deux suspects dans l’Yonne

Les cas avérés présentant la particularité d’une oreille découpée et emportée 
se limitent à une vingtaine depuis le début de l’année. Toutefois, pour la seule 
journée du 24 août, cinq faits ont été signalés et le propriétaire de deux poneys 
mutilés à Charny-Orée-de-Puisaye (Yonne) a été blessé par deux individus 
surpris sur sa propriété. Se rendant dans son champ après avoir entendu 
les cris de ses bêtes affolées, l’agriculteur a découvert les animaux mutilés 
et les auteurs des exactions. Ces derniers ont alors pointé sur lui une arme 
blanche à lame incurvée et l’ont attaqué avant de quitter les lieux à bord de 
leur véhicule. Contactés par le propriétaire, les gendarmes qui se sont rendus 
sur place ont constaté que les poneys présentaient plusieurs marques de 
lacérations, mais qu’ils étaient sains et saufs. Il s’en est fallu de peu pour que 
l’énigme des mutilations soit (provisoirement ?) élucidée.

Huit litres de sang prélevés sur le cadavre d’un poney

Le 25 août, à Saint-Vallier en Saône-et-Loire, le cadavre d’une ponette de 
16 mois a été découvert dans un pré. Divers organes lui avaient été ôtés, et, 
comme ailleurs, elle avait subi une ablation de l’oreille droite et d’une partie 
de la peau du museau. Selon les constatations du vétérinaire, le tueur a eu 
recours à une lame acérée, et lui a également prélevé 8 litres de sang. Les 
faits auraient été commis en plein jour, dans une zone située à la périphérie 
d’une agglomération urbaine fréquentée et à proximité d’habitations.

La veille, à Mauléon, dans les Deux-Sèvres, un cadavre de cheval présentait 
une oreille coupée. À Chevreuse, dans les Yvelines, un équidé mutilé était 
découvert vivant dans un champ. L’animal présentait une entaille, profonde et 
rectiligne, de 8 centimètres au niveau de son encolure. Le vétérinaire a décrit 
une blessure intentionnelle d’origine humaine. Lors de l’enquête, la propriétaire 
du haras s’est souvenue qu’en juillet 2019, un autre de ses chevaux avait été 
amputé d’une oreille. Elle ne l’avait pas signalé.
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A Misericórdia e o Hospital Militar de 
Belém

Carlos Branco, Major-general e Investigador do IPRI-NOVA 

Que competências técnicas em cuidados continuados tem a SCML que 
façam a diferença? Não se reconhece à SCML excelência na matéria que 
justifique um “ajuste directo”.

Por representar uma prática 
que devia estar erradicada da 
nossa sociedade, o destino 
que o ministro da Defesa 
Nacional (MDN) tenciona dar 
ao Hospital Militar de Belém 
(HMB) deve ser motivo de 
preocupação para todos os 
portugueses. A alienação de 
património imobiliário público 
deve ser objecto de cuidada 
maturação, sobretudo quando 

se trata de áreas como a defesa e a saúde. Portugal tem vindo há décadas 
a descurar a criação de capacidades para enfrentar situações imprevistas, 
e a destruir as que existiam.

A retórica à volta das pandemias e das alterações climáticas não tem 
expressão na decisão política. As depauperadas Forças Armadas não 
dispõem de reservas de guerra. A recente crise epidémica causada pela 
Covid-19 bem o demonstrou. Faz todo o sentido que o Estado mantenha 
na sua posse património crítico para ocorrer a emergências resultantes de 
pandemias e alterações climáticas, entre outras.

A decisão do país de não dispor de um hospital público especializado em 
doenças infectocontagiosas é de uma insensatez que roça a insanidade. 
Não foi sem razão que o omnipresente e prolixo bastonário da Ordem dos 
médicos percebeu e alertou para o problema.

A transparência é outro aspeto a merecer consideração. O MDN prepara-
se para ceder o HMB à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), 
sem explicar o modelo de negócio adotado, depois de ter gastado na sua 
reabilitação um valor que se tem recusado a divulgar. Podemos assistir 
novamente à venda ou cedência de património público ao “preço da chuva”, 
leia-se do HMB à SCML, como ocorreu com o Hospital Militar Principal, bem 
abaixo do valor de mercado, agora semanticamente suavizada na forma de 
uma parceria que inclui também a Câmara Municipal de Lisboa. Segundo 
declarações do MDN, o destino do HMB será a SCML para o exercício de 
cuidados continuados, sem especificar os termos em que isso ocorrerá.

Como é do conhecimento geral, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é 
altamente deficitário em cuidados continuados, valência cada vez mais 
necessária, onde se torna indispensável o reforço das capacidades e 
competências do Estado. Ao invés, é incompreensível que um dos partidos 
fundadores do SNS entregue património público a uma entidade privada 
(a SCML é uma entidade de Direito Privado, conforme consta dos seus 
estatutos.

As suas práticas de gestão não se regem, por exemplo, pelo código dos 

contratos públicos), para desenvolver uma atividade da sua competência e 
tão necessária ao país, com uma população cada vez mais envelhecida. Com 
esta decisão, o Estado não só está a renunciar às suas responsabilidades, 
como sentencia os mais pobres a um final de vida indigno.

A decisão de abdicar dessa responsabilidade é má, entregá-la sem mais nem 
menos à SCML é péssima. Porquê à SCML e não a outra entidade? Que 
competências técnicas em cuidados continuados tem a SCML que façam a 
diferença? Não se reconhece à SCML excelência na matéria que justifique um 
“ajuste directo”. Minorava-se o erro do outsourcing fazendo um concurso nacional 
ou mesmo internacional, dando oportunidade às entidades com provas dadas.

Abdicar de um concurso cedendo esse serviço à SCML sem explicar as 
razões dessa decisão pode levantar suspeitas de clientelismo político. Não 
basta ser sério, há que parecê-lo. O MDN tem recorrido frequentemente à 
consultadoria da antiga ministra da saúde Ana Jorge, que dirige uma unidade 
de cuidados integrados da SCML, no processo da reforma da saúde militar, o 
que coloca os dois numa situação delicada. Em política as perceções contam.

A ligeireza do tratamento do dossiê do HMB não se limita ao MDN. Alarga-se à 
Comissão Parlamentar de Defesa. Controlo democrático não se resume aos debates 
do primeiro-ministro com a oposição no plenário da Assembleia da República. Era 
conveniente que os deputados fizessem o trabalho de casa para colocarem ao ministro 
as perguntas certas, evitando retóricas ocas e inúteis, de quem não domina os dossiês.

A relevância do caso HMB e do assalto ao interesse público prende-se com 
outro aspecto de não menor importância, e que tem a ver com a forma como 
as entidades públicas se relacionam com os cidadãos. Um governo não deve 
visitar/inaugurar um hospital sem doentes, colocando camas no local apenas 
para as câmaras de televisão (retiradas após a saída das altas entidades). 
Não é com “golpes” desta natureza que os autores se credibilizam e se 

credibiliza o regime democrático.

É grande a nebulosa sobre o negócio 
associado à alienação do HMB. São 
muitas as dúvidas. Está por esclarecer 
o modelo de negócio, os valores, a 
maturidade da parceria, que tipo de 
parceria e contrapartidas. Quase tudo 
o que é importante saber. Parece, no 
entanto, não ser o único caso.

Situação semelhante  ocorre com a  
transferên-cia do Ministério da Defesa Nacional das  actuais  instalações 
para onde esteve aquartelado até há pouco tempo o Regimento de Lanceiros. 
Pouco se sabe sobre os contornos do negócio e da engenharia financeira 
que lhe está associada. Está igualmente por esclarecer a escandalosa 
aquisição de drones por ajuste directo, no valor de 4,5 milhões de euros, que 
não chegaram a ser entregues no prazo estipulado, nem desempenharam a 
sua função de reconhecimento e vigilância de incêndios.

Parece que o Tribunal de Contas encontrará aqui abundante matéria para 
exercer a sua ação fiscalizadora e de auditoria da utilização e gestão dos 
dinheiros públicos.
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Des manifestants renversent la statue 
de John A. Macdonald à Montréal

Par Stéphane Blais / La Presse  Canadienne

MONTRÉAL — Des manifestants ont déboulonné samedi la statue du premier 
premier ministre du Canada, John A. Macdonald, au centre-ville de Montréal, 
au terme d’une manifestation visant à demander la réduction du financement 
des services policiers et son définancement complet à long terme. 

Des centaines de manifestants s’étaient rassemblés plus tôt à la place 
des Festivals. Ils ont amorcé leur marche vers 12 h 30 pour se diriger vers 
l’ouest, sur la rue Sherbrooke. Plusieurs scandaient «Black Lives Matter!», 
«Définançons la police!», mais aussi d’autres slogans plus agressifs à l’égard 
des policiers qui les escortaient.

Vers 14 h30, un groupe de manifestants s’est dirigé vers la Place du Canada. 
Ils ont déboulonné et décapité la statue de John A. Macdonald, que plusieurs 
militants considèrent comme le symbole d’un passé colonialiste et raciste.

Les policiers du SPVM sont ensuite intervenus pour disperser la foule. On ne 
signale aucune arrestation.

John A. Macdonald a joué un rôle important dans le système des pensionnats 
pour enfants autochtones. Il était aussi au pouvoir lorsque le chef de la 
rébellion métisse Louis Riel a été pendu, le 16 novembre 1885, à Regina.

Par le passé, ce monument a été souvent vandalisé. Des opposants l’ont 
gribouillé de graffitis ou l’ont éclaboussé de peinture.

En fin d’après-midi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait déploré 
«fermement les actes de vandalisme qui ont eu lieu cet après-midi dans le 
centre-ville de Montréal».

«Je comprends et partage la motivation des citoyennes et citoyens qui veulent 
vivre dans une société plus juste et inclusive. Mais la discussion et les gestes 
qui s’imposent doivent se faire de façon pacifique, sans jamais avoir recours 
au vandalisme», a-t-elle déclaré sur Twitter.

Elle a ajouté que la Ville consultera ses experts en patrimoine pour voir si la 
statut pourra être conservée.

Le premier ministre François Legault a pour sa part appelé à la restauration 
de la statue sur Twitter.

«Il faut combattre le racisme, mais saccager des pans de notre histoire n’est 
pas la solution», a-t-il écrit en soirée.

«Quoique l’on puisse penser de John A. MacDonald, détruire un monument 

ainsi est inacceptable.»

Le nouveau chef conservateur, Erin O’Toole, a lui aussi condammé l’action 
commise par le groupe de manifestants. «Le Canada n’existerait pas sans Sir 
John A. Macdonald. Nous ne construirons pas un avenir meilleur en défigurant 
notre passé, a-t-il réagi. Il est temps pour les politiciens d’arrêter de se plier 
face aux activistes radicaux et de se tenir debout pour le Canada.»
Investir en santé mentale et dans les communautés

Les appels à retirer le financement des forces de police se sont multipliés aux 
États-Unis, mais aussi dans des villes canadiennes depuis la mort de George 
Floyd aux États-Unis en mai dernier.

L’arrestation violente d’un autre citoyen noir américain, Jacob Blake, blessé 
grièvement cette semaine de plusieurs balles dans le dos par des policiers 
à Kenosha, au Wisconsin, a également soulevé l’indignation de plusieurs 
personnes.

La Coalition pour la libération BIPOC (pour Black, Indigenous and People 
of Color), à l’origine de la manifestation, demande une réduction du budget 
réservé au Service de police de la Ville de Montréal de 50 %, à court terme, 
pour investir plutôt «dans les communautés noires et autochtones».

«Il faut définancer la police pour réinvestir dans la communauté, l’éducation, 
les logements et la santé mentale des communautés marginalisées. En 
réinvestissant dans ces domaines-là, les policiers n’auront plus à intervenir», 
selon Jessica Quijano, une porte-parole de la Coalition.

«Il n’y a aucune raison pour qu’un premier répondant armé intervienne dans 
une situation de crise de santé mentale», a ajouté celle qui est également 
intervenante dans un Foyer pour femmes autochtones de Montréal.

Abolir la police

La Coalition pour la libération BIPOC demande qu’il y ait des réductions 
annuelles dans le budget de la police, jusqu’à l’abolition complète du corps de 
police, qui selon elle, ne fait que perpétuer un système oppressif, patriartical 
et raciste.

Le groupe réclame «une réglementation communautaire alternative pour 
gérer les appels non violents»
.
Mme Quijano est d’avis que pour assurer la sécurité publique, il faut d’abord 
lutter contre la pauvreté. «Étape par étape, la société va constater que la 
majorité des crimes sont reliés à la pauvreté», a-t-elle dit.

La Presse Canadienne, Graham Hughes

C’est également ce que croit Joana, un manifestant de 32 ans, qui se présente 
comme un arabo-musulman.

«Les seules personnes qui m’ont créé des problèmes d’insécurité dans la vie, 
ce sont les policiers», a indiqué à La Presse Canadienne celui qui déclare 
avoir souvent été victime de profilage raciale.                     Ah,Ah, Ah,     abc

Une manifestante d’origine africaine, Aurélie Legrand, a expliqué qu’elle sent 
que sa vie n’a pas de valeur aux yeux des policiers.

«En ce moment, je sens que je suis en dessous de toute le monde, je sens 
que ma vie ne représente rien pour le gouvernement, pour la police, pour 
le système. Alors je suis là pour mettre mon point dans les airs et dire «You 
know what? La vie des noirs compte’’. Et cet argent-là qu’on va couper va 
aller à la communauté, c’est important de définancer la police.»
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À Montréal, un rapport accablant déposé en octobre révélait que les femmes 
autochtones étaient 11 fois plus susceptibles d’être interrogées que les 
femmes blanches, et que les hommes noirs et arabes étaient entre quatre et 
cinq fois plus susceptibles d’être soumis à des interpellations policières. Le 
Service de police de la Ville de Montréal a présenté en juillet une nouvelle 
politique qui exige que les interpellations soient fondées « sur des faits 
observables» .

Réaction de la Fraternité des policiers

Dans un mémoire présenté à la Ville de Montréal la semaine dernière 
dans le cadre d’une consultation prébudgétaire, la Fraternité des policiers 
et policières de Montréal, qui représente les 4500 policiers du SPVM, s’est 
vivement opposée au définancement, affirmant que diminuer le budget de la 
police compromettra la sécurité du public.

« Restreindre le financement du SPVM laisserait davantage de place à la 
criminalité alors que les statistiques dénotent déjà 20 000 crimes annuels 
contre des personnes et 50 000 crimes contre les biens à Montréal», a indiqué 
dans un mémoire le président de la Fraternité, Yves Francoeur, ajoutant que 
« le nombre d’armes à feu saisies augmente» et que « la sécurité ne se bâtit 
pas à coups de slogans». 
.
Selon les policiers, «toute compression résulterait nécessairement en baisses 
d’effectifs, en fermetures de postes de quartier (PDQ) et par l’abandon de 
l’implantation des caméras personnelles sur environ 3000 patrouilleurs et 
patrouilleuses».

Des rassemblements contre le financement des forces policières se sont 
aussi déroulés à Toronto et à London, en Ontario.

Et quand déciderá la Police d’agir?
svp !

Le mouvement anti-masques: rien n’est 
vrai, tout est possible

Jean-Simon Gagné/Le Soleil

Pour eux, le masque est une «muselière». Un outil pour bâillonner la 
population. Les plus paranoïaques ne croient pas que la COVID-19 soit très 
dangereuse, en supposant même qu’elle existe. De Québec à Washington en 
passant par Montréal ou Madrid, le mouvement anti-masques est devenu un 
univers parallèle, avec ses héros, sa version de la science et sa propre réalité. 
Un monde où rien n’est vrai, mais où tout est possible. 

Québec, 23 août 2020. Quelques milliers de personnes marchent dans les 
rues pour dénoncer l’obligation de porter un masque à l’école. Leurs pancartes 
parlent des «droits de l’enfant», de «liberté d’expression», de «dictature» et 
de «trahison». Dans la foule, on croise des parents inquiets. Des gens qui ne 
comprennent plus les directives de la santé publique. Des anti-vaccins. Des 
partisans de Donald Trump avec leur slogan «Make Quebec Great Again». 
Sans oublier quelques illuminés, comme les apôtres d’un Jésus anti-masque 
qui rend «libres».

Bienvenue dans le «Big Bazar» anti-masques. En cherchant bien, on trouve 
même des disciples de QAnon, un mouvement qui prétend que le monde 
est dirigé par une vaste conspiration d’élites pédophiles, parmi lesquels 
on remarque Hillary Clinton, Barack Obama, Tom Hanks et Bill Gates. 
Heureusement, au milieu du chaos, le «superhéros» Donald Trump tente de 
redonner le pouvoir au peuple!1 Les QAnons les plus allumés soutiennent 
que le candidat démocrate Joe Biden et le pape François ont été assassinés 
et qu’ils ont été remplacés par des... hologrammes. Il fallait y penser.(2)

La manifestation anti-masques du 23 août à Québec.
Photo Le Soleil, Patrice Laroche

Qu’est-ce qui unit les manifestants de Québec et ceux qu’on voit défiler à 
Montréal, à Chicoutimi ou à Berlin? Probablement le sentiment de faire partie 
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d’une minorité qui «voit clair», contrairement au reste du «troupeau». «Une 
minorité qui est passée de l’autre côté du miroir, comme dans Alice au pays 
des merveilles», m’explique un manifestant. Une pancarte attribuée au groupe 
Anonymous, emblème du cyber activisme, résume cette vision des choses. «La 
population se compose des 1 % qui contrôlent le monde, de 90% d’endormis 
et de 5 % qui savent. Ceux-là doivent réveiller les 90 % qui dorment.»(3)
Tant pis si le total n’aboutit pas à 100 %...

George Orwell et les Calinours

À Québec, la figure la plus connue du mouvement, l’ancienne animatrice de 
TQS, Josée Turmel, joue de prudence. Elle invite les gens à «se poser des 
questions». Rien à voir avec l’actrice Lucie Laurier, qui s’est fait ridiculiser 
pour avoir déclaré que le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, 
n’est pas un scientifique [NDLR il détient un doctorat en médecine]. Même la 
musique de la marche de Québec, plutôt nostalgique, ne révolutionne pas le 
genre. Ça va de Another Brick in the Wall à une version sirupeuse de Il faudra 
leur dire de Kids United. Bref, on se situe quelque part entre 1984, de George 
Orwell et les Bizounours...

Sur le terrain, l’ambiance est plutôt amicale. «Savez-vous qu’il y a plus de 
virus que de cellules dans le corps humain?» demande une femme au regard 
perçant. Elle enchaîne en racontant l’histoire de sa grand-mère de 90 ans, 
privée de visites et de câlins durant des mois. «Même lors des funérailles d’un 
de ses fils, elle a dû garder ses distances avec la famille. Personne n’a pu la 
serrer dans ses bras. Vous trouvez ça humain?»

«Le masque, ça sert à contrôler la population, m’explique François, un gars 
venu de Trois-Rivières. On exagère le danger pour créer la peur.» François 
remet en cause les chiffres sur les morts de la COVID-19. Il n’a pas honte 
de dire qu’il adhère à plusieurs théories du complot. Attention, pas n’importe 
lesquelles. «Les niaiseries comme la terre plate, ça ne sert qu’à nous 
discréditer…» Il croit plutôt à l’emprisonnement d’Hillary Clinton et de plusieurs 
autres, après la réélection de Donald Trump...

«Pas de vaccin, pas de 5G, pas de masque», peut-on lire sur une affiche à 
Madrid, le 16 août.

Photo archives AFP, JAVIER SORIANO

Il n’empêche. Ailleurs, le ton monte. Cet été, plusieurs commerçants ont maille 
à partir avec des gens qui refusent les consignes sanitaires. À Sainte-Foy, la 
succursale d’une école de conduite a fermé ses portes à cause de clients trop 
agressifs.(4) Même chose pour une microbrasserie de Neuville.(5) On finit par 
oublier que les anti-masques peuvent posséder un solide sens de l’humour. 
«L’erreur, ce fut d’appeler la chose “coronavirus”, écrit un militant sur Twitter. 
Si on l’avait surnommée “Canadien de Montréal”, elle serait déjà éliminée...»
Le masque qui tue?

C’est entendu. Un peu partout, la majorité de la population accepte l’obligation 
de porter un couvre-visage. Mais une minorité résiste. À Brasilia, la capitale du 
Brésil, les «anti» ont manifesté contre le «comunovirus», un prétendu complot 
communiste qu’ils jugent plus dangereux que le coronavirus.(6) Le 1er août, 
à Berlin, ils étaient 20 000 à participer à une journée «de la liberté», sans 
masque et sans distanciation.(7) Tout l’été, dans la capitale allemande, des 
soirées clandestines ont été organisées dans les parcs, au milieu de la nuit.

La police n’arrive pas à suivre le rythme...(8)

Même en Espagne, l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie, 
des manifestants sortent dans la rue. Le 16 août, à Madrid, des centaines 
de gens portaient des pancartes proclamant «Le virus n’existe pas», «Le 
masque tue» ou «Nous n’avons pas peur».(9) Le mouvement est animé par 
le chanteur Miguel Bosé, un habitué des complots.10 Bosé estime que la 
pandémie constitue un «grand mensonge». Il fait déjà campagne contre un 
vaccin, en affirmant qu’il servira à implanter des micropuces dans le corps des 
gens, pour mieux les contrôler avec le réseau de télécommunication 5G. Fiou. 
Le complot ultime!11

Finies les politesses. Sur les réseaux sociaux, les «anti» et les «pro» s’insultent 
à qui mieux mieux. Pour épargner les enfants qui lisent ces lignes, nous vous 
faisons grâce des pires échantillons. Il suffit de dire qu’en France, des intellos 
anti-masques rebaptisent les gens dociles les «moutruches», une contraction 
de «mouton» et «d’autruche».(12) En guise de représailles, un chroniqueur 
compare la cohérence des anti-masques à celle d’une coquerelle qui vient 
d’être aspergée d’insecticide….

Made in USA

Reste que le berceau du mouvement anti-masques se trouve aux États-
Unis. Dès le mois de mars, des manifestants y dénonçaient des mesures 
de confinement «excessives». Mais le mouvement devient vite le point de 
ralliement de militants plus radicaux, qui lui font prendre un virage assez 
sinistre. Dans le Kentucky, une effigie du gouverneur est pendue. À Raleigh, 
en Caroline du Nord, un manifestant se promène avec un lance-roquette.
(13) Dans le Michigan, des manifestants armés participent à l’occupation de 
l’Assemblée législative.(14)

Tout en haut, le président Donald Trump entretient la confusion. «Libérez 
la Virginie et sauvez votre grand 2e amendement [sur le port d’armes], qui 
est partout menacé,» a-t-il écrit sur Twitter.(15) Un jour, il refuse de porter 
le masque. Le lendemain, il le présente comme un objet «patriotique». Pour 
le meilleur, mais surtout pour le pire, le masque devient politique. En juillet, 
un sondage Gallup révèle que 94 % des électeurs démocrates le portaient 
«toujours» dans les endroits publics. La proportion atteint à peine 46 % chez 
les républicains.(16)

 

«Sans masque! Vous êtes démasqué», peut-on lire sur la pancarte lors 
d›une manifestation à Berlin le 1er août.

Photo archives AFP, John MACDOUGALL 

Au passage, on notera que Donald Trump multiplie les clins d’œil aux 
théories du complot. À la fin juillet, sur les ondes de Fox News, il déclare 
que le taux de mortalité de la COVID-19 aux États-Unis se situe parmi les 
plus faibles du monde.(17) Une affirmation qui contredit les chiffres de sa 
propre administration. Plus tard, le président salue le mouvement QAnon 
comme un groupe de patriotes.(18) Il fait aussi la promotion de personnalités 
controversées, notamment la médecin Stella Immanuel, qui prétend qu’il 
existe un médicament contre la COVID-19 à base d’hydroxychloroquine.19 
Selon elle, un vaste complot empêche la population d’en profiter.

Auparavant, Mme Immanuel s’était distinguée en établissant un lien entre 
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certaines maladies et les relations sexuelles avec des démons.(20) Ou en 
accusant les Pokemon de faire la promotion de la sorcellerie...(21)
Interdire les chips pour lutter contre le coronavirus?

À quoi bon se le cacher? Les anti-masques ont beau jeu de relever les 
contradictions des autorités. Au Québec, le directeur national de Santé 
publique, Horacio Arruda, a d’abord déconseillé le port généralisé du masque, 
avant de se raviser.(22) Même chose aux États-Unis, où le grand pontife de la 
santé publique, Anthony S. Fauci, a longtemps répété «qu’il n’y avait pas de 
raison» d’imposer le masque à tout le monde.(23) En France, le ministre de 
la Santé, Olivier Véran, qualifiait le masque «d’inutile», sauf pour les malades 
et les soignants. Aujourd’hui, Monsieur prône le masque partout, y compris 
dans la rue...

Ici et là, les autorités profitent aussi de la pandémie pour «corriger» les 
mauvaises habitudes de vie de la population. Le coronavirus a le dos large. Au 
Mexique, une dizaine d’États ont banni la vente de boisson gazeuse, de chips 
et de sucrerie aux moins de 18 ans… sous prétexte que l’obésité aggrave les 
risques de développer une forme aiguë de la maladie.(24) En Afrique du Sud, 
la vente de cigarettes a été interdite durant... 144 jours, parce que les fumeurs 
sont considérés davantage «à risque».(25)

Une mention spéciale à l’Allemagne, où les directives sur le masque à l’école 
ressemblent à la maison des fous d’Astérix. Preuve que la même science ne 
produit pas toujours les mêmes effets. À Berlin, les élèves portent le masque 
seulement en dehors de la classe et dans les petits espaces clos. À Hambourg, 
le masque est obligatoire partout, y compris dans la classe. En Bavière, il 
faut le porter dès la 1re année, tandis que dans le Bade-Wurtemberg, c’est 
à partir de la 5e. Ajoutons que dans le Schleswig-Holstein, les autorités 
recommandent «fortement» le port d’un couvre-visage, mais sans obligation. 
À ne pas confondre avec la Saxe, où chaque école peut édicter sa propre 
politique…(26)

Les farceurs disent que même le coronavirus ne peut plus s’y retrouver...

En 2020, comme en 1919?

La morale de cette histoire appartient au médecin sénégalais Sheik Niang 
qui travaillait en Guinée, lors de l’épidémie d’Ebola de 2014. «Une épidémie, 
ce n’est pas seulement un problème médical qu’on résout avec la science et 
les vaccins», a-t-il expliqué. À son arrivée en Guinée, le médecin avait été 
estomaqué. Malgré les ravages de l’épidémie, beaucoup de gens croyaient 
que le virus était un canular! À force de parler avec eux, M. Niang avait pourtant 
fini par comprendre. La plupart ne rejetaient pas la science. C’est seulement 
qu’ils se sentaient bousculés, voire méprisés par les consignes officielles. À la 
fin, le médecin estime que le virus a été vaincu grâce au rétablissement de la 
«dignité» et de la «confiance».27

Difficile de conclure sans un rappel du mouvement anti-masque qui a vu le 
jour aux États-Unis, au plus fort de l’épidémie de grippe espagnole, il y a 100 
ans. Le phénomène prend une importance particulière à San Francisco, où le 
masque à «quatre épaisseurs» est obligatoire dès le mois d’octobre 1918. Les 
contrevenants s’exposent à 10 $ d’amende [150 $ en argent d’aujourd’hui] ou 
à 10 jours de prison. Dans la seule journée du 9 novembre 1918, plus de 1000 
personnes sont arrêtées.

La riposte s’organise. En janvier 1919, une Ligue anti-masque est fondée. Des 
milliers de personnes participent à ses assemblées, y compris de nombreux 
médecins. Les «anti» dénoncent le masque comme une «muselière» et un 
«nid à microbes». Plusieurs estiment qu’il représente un danger. Dans les 
commerces, les engueulades se multiplient...

À la fin, San Francisco se «distinguera» comme l’une des villes américaines les 
plus touchées par la grippe, avec plus de 3000 morts. Malgré tout, elle garde 
le souvenir amusé d’un cheminot, Frank Cocciniglia, qui refuse obstinément 
de porter un masque. Condamné à cinq jours de prison, M. Cocciniglia se 
montre très satisfait.

— Ça me convient parfaitement, explique-t-il au juge étonné. Là-bas, je ne 
serai pas obligé de porter le masque.
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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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Hidrogénio para aumentar 
o preço da electricidade em 

Portugal
Lamentavelmente, o Governo quer apostar no hidrogénio, fechar a 
central de Sines e continuar a distribuir mais FIT a novas potências 
intermitentes!...

Por decisão do Governo de José Sócrates, desde 2005 que o sistema 
eléctrico português está baseado em potências eléctricas intermitentes, 
as eólicas e as solares. Sendo intermitentes – ou seja, ora existem ora 
não existem –, e porque a eletcricidade não se armazena, esta decisão foi 
um erro clamoroso porque compromete a estabilidade de fornecimento 
que a electricidade tem de ter.

Para atrair investimentos para estas potências eléctricas intermitentes 
que, além de desestabilizarem o sistema, estavam ainda numa fase 
de grande imaturidade tecnológica, o Governo Sócrates/Pinho decidiu 
brindar os investidores que alinhassem nessa estratégia com FIT (feed-
in tariffs).

As FIT dão a quem delas beneficie generosas tarifas garantidas em 
simultâneo com uma reserva absoluta de mercado, e tudo isto durante 
15 anos! 

Como as FIT expulsam do mercado todos os concorrentes, mesmo os 
que vendem electricidade a preços muito mais baixos, estes privilégios 
conduziram a um grande aumento do preço da electricidade, que é, em 
Portugal, um dos mais altos da Europa, para além duma dívida tarifária 
de 3 mil milhões de euros, a suportar pelos consumidores.

Foi essa a lógica do Governo Sócrates/Pinho: “pôr os consumidores 
a pagar todos os custos das suas aventuras tecnológicas, para que 
os únicos beneficiários sejam os donos das potências eléctricas 
intermitentes”.

Por isso, hoje, em 2020, os consumidores continuam a estar obrigados 
a pagar 380 euros/MWh de electricidade proveniente de 900 MW 
de potências solares intermitentes, quando o preço de mercado de 
electricidade é de apenas 40 euros/MWh!

E assim, todos os anos, os consumidores têm de pagar 600 milhões 
de euros de sobrecustos, que massacram as famílias e as empresas 
portuguesas.

Mas as desgraças não se ficam por aqui…

Entre 2011 e 2017 não foram concedidas mais FIT a potências 
intermitentes mas, após a substituição de Jorge Seguro Sanches 
como secretário de Estado da Energia, a partir de 2018, a dupla Matos 
Fernandes/João Galamba voltou a atribuir ainda mais FIT a mais 
potências intermitentes, que já atingem 8700 MW quando o consumo 
nas horas de vazio é apenas de 3900 MW.

A central de Sines é a maior e mais eficiente da Península Ibérica e, 
como já está amortizada, podia vender a preços muito baixos, o que 
faria descer o preço da electricidade para os consumidores. Mas como 
funciona em regime de mercado, vê-se confrontada com as FIT das 
potências intermitentes, que lhe “roubam” os clientes e a impedem de 
produzir .

Perante esta situação, que está a arruinar a economia portuguesa, o 
Governo tinha a obrigação de cancelar todas as concessões de novas 
FIT a mais potências intermitentes e renegociar as já anteriormente 
concedidas, mas, lamentavelmente, o Governo quer apostar no 
hidrogénio, fechar a central de Sines e continuar a distribuir mais FIT a 
novas potências intermitentes!...

Deitar fora a actual central e depois gastar milhares de milhões de 

euros dos contribuintes numa nova central a hidrogénio é o cúmulo do 
massacre que as famílias e as PME vêm sofrendo: por causa das FIT 
concedidas a potências intermitentes, que fizeram disparar o preço da 
electricidade, os consumidores irão ser agora obrigados a pagar uma 
nova aventura megalómana com uma tecnologia imatura, para assim se 
salvarem as contas de exploração duma empresa privada.

A estratégia mediática do actual Governo é igual à do Governo Sócrates/
Pinho: “é preciso salvar o planeta e, para isso, os consumidores 
portugueses têm de pagar o que for preciso”.

Mas o encerramento forçado da central de Sines não faz qualquer 
sentido em termos da redução global das emissões de CO2, porque:
– Portugal tem uma percentagem de energias renováveis que é já hoje 
das mais elevadas da Europa;

– Ao encerrar Sines, Portugal irá importar ainda mais electricidade de 
Marrocos, produzida em centrais a carvão;

– A Alemanha acaba de arrancar com uma central a carvão idêntica à 
de Sines e que irá funcionar até 2038.

Por dizer isto na televisão, fui publicamente insultado há dias pelo 
secretário de Estado da Energia, João Galamba.

Estando a “Estratégia do Hidrogénio” em discussão pública por iniciativa 
do próprio Governo, as opiniões divergentes ajudam a construir uma 
“nova estratégia nacional para a energia”, pelo que os insultos pessoais 
de que fui vítima revelam uma completa falta de ética e ausência de 
argumentos para rebater as minhas afirmações.

Os insultos ficam com quem os proferiu e com o ministro e o primeiro-
ministro que mantêm João Galamba no Governo .

Porque não me deixarei intimidar pelos insultos violentos de que fui 
vítima!

E porque assim o exigem uma democracia de qualidade e o futuro de 
Portugal.

Opinião
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"Chega sempre um momento na história em que quem se atreve 
a dizer que dois e dois são quatro é condenado à morte." - Albert 
Camus (1913 - 1960) in «A Peste»

Foi há quarenta anos que se iniciou aquilo que acabaria por se 
transformar numa limpeza étnica de proporções avassaladoras e 
verdadeiramente humilhantes para Portugal e os portugueses. O 25 
de Abril de 1974, planeado nos bastidores por mãos estrangeiras e 
sobre o qual ainda há muitos segredos por desvendar, foi apenas o 
início de um programa de limpeza étnica que a esquerda internacional 
tinha preparado em segredo durante anos e cujo único objectivo era 
varrer todos os portugueses brancos das Províncias Ultramarinas.

O plano da esquerda era simples e do mais cruel e sanguinário que 
se pode conceber, digno apenas das maquinações maquiavélicas 
engendradas pelo KGB durante décadas. Para todo o processo 
de limpeza étnica ter início, a esquerda necessitava apenas de 
uma"faísca" que pegasse fogo a todo o aparato de segurança do 
Império Português, de forma a que este colapsasse rapidamente 
sobre si próprio em favor da União Soviética que passaria a ser a 
nova dona da África Portuguesa.

A história determinou que essa "faísca" viesse a ser o dia 25 de Abril 
de 1974. Uma vez consumado o golpe, elementos afectos ao Partido 
Comunista Português (PCP) e a outras organizações de esquerda 
deram início ao processo de desmoralização das Forças Armadas 
comslogans do género "nem mais um soldado para as colónias" e 
afins.

A esquerda portuguesa pretendia fazer colapsar a ordem nas 
Províncias Ultramarinas o mais depressa possível de forma a que 
estas pudessem cair na órbita soviética antes que os Estados Unidos 
e o Ocidente tivessem tempo de reagir. Os brancos que viviam em 
África eram um óbvio obstáculo a estes planos e portanto a solução 
encontrada pela esquerda foi simples: eliminar os brancos.

Não tardou para que o pânico se instalasse entre a população branca 
que vendo-se abandonada pela soldadesca vermelha ao serviço de 
Moscovo, começou a emitir pedidos de socorro desesperados e a 
implorar por apoio militar à poderosa África do Sul e à Rodésia de 
Ian Smith. De nada serviram estes apelos, mas foi exemplar a forma 
como ambos os países receberam os portugueses em fuga que lhes 
chegaram às fronteiras em muitos casos apenas com a roupa que 
traziam no corpo.

Outros, mais infelizes e de má sorte, foram massacrados durante a 
fuga ou ainda antes de terem conseguido ter a oportunidade de fugir. 

Alguns foram queimados vivos, outros foram espancados até à morte, 
outros ainda morreram baleados em execuções sumárias, homens, 
mulheres, crianças e até bebés, todos nossos compatriotas e todos 
assassinados por ordem da União Soviética e com o total apoio da 
esquerda portuguesa.

Ninguém sabe ao certo quantos portugueses brancos foram mas-
sacrados desta forma nos anos que se seguiram ao 25 de Abril, uns 
falam em milhares, outros falam em dezenas de milhares. Apenas 
sabemos que foram muitos.

Quanto aos negros e mulatos que lutaram do nosso lado durante 
a Guerra do Ultramar, para esses a situação ainda foi pior, pois a 
esmagadora maioria não conseguiu fugir para fora dos territórios 
ultramarinos e ficaram sujeitos às mais terríveis represálias por 
parte dos "movimentos de libertação" que não gozavam de qualquer 
legitimidade popular, mas aos quais mesmo assim foi entregue o poder 
pelos mercenários da esquerda portuguesa ao serviço de interesses 
estrangeiros.

A limpeza étnica na África Portuguesa terminou com a fuga de cerca 
de um milhão de brancos. Pessoas, na sua larga maioria inocentes 
e cujo único crime que cometeram foi o de serem brancos. Destas 
coisas já não fala a esquerda portuguesa, essa mesma esquerdinha 
que gosta tanto de acusar os nacionalistas e a direita de serem 
"racistas" e de falar em "causas fracturantes". 

Mas "fracturante" mesmo foi a limpeza étnica dos nossos compatriotas 
brancos em África que a esquerda portuguesa promoveu. Isso 
sim é que foi "fracturante". Sejamos claros, quem tem toda a 
responsabilidade neste processo criminoso é a esquerda e não a 
direita, pois foi a esquerda que tomou o poder a 25 de Abril de 1974 
e foi a esquerda que teve a "faca e o queijo na mão" durante todo o 
infame e criminoso processo de "descolonização". A limpeza étnica 
dos brancos em Angola, Moçambique e na Guiné-Bissau aconteceu 
porque a esquerda quis que acontecesse. Os planos foram urdidos e 
traçados nesse sentido propositadamente, não se tratou de nenhum 
acontecimento "inevitável" ou que "não poderia ser evitado" como a 
esquerda hoje afirma para se desculpar.

Na África Portuguesa os quadros com preparação necessária para 
governar e gerir a vida económica, eram na sua maioria brancos. 
Estes brancos, salvo excepções muito raras, nunca tiveram quaisquer 
simpatias pelo Marxismo e pelos revolucionários dos "amanhãs que 
cantam". Logo, constituíam um travão aos interesses soviéticos em 
África e por esse mesmo motivo a União Soviética tomou todas as 
medidas necessárias para os expulsar de África e exterminá-los 
fisicamente se tal fosse necessário.

A revista The Economist considerou a fuga dos portugueses brancos 
como sendo "o maior êxodo na história de África". Nem sequer no 
Congo onde entre Janeiro e Julho de 1960 a população branca caiu 
de 110.000 para apenas 20.000 pessoas, se viu tamanho movimento 
populacional como aquele que foi registado na África Portuguesa.[1]

O governo português (de esquerda...) criminosamente adiou até 
ao último momento qualquer ajuda ou apoio substancial a estes 
refugiados, tendo-os abandonado à mercê dos guerrilheiros armados 
dos "movimentos de libertação" que intoxicados por drogas e com o 
cérebro envenenado pela propaganda marxista, estavam dispostos a 
massacrar todos os brancos em África. Em Angola, cidades inteiras 
outrora prósperas e bem cuidadas, como Carmona e Malange foram 
abandonadas devido à fuga de quase toda a população. Malange 
acabou por se transformar num imenso cemitério a céu aberto 
com"milhares de pessoas mortas, na sua maioria africanos, que 
estavam ainda insepultas quando se abandonou a cidade."[2] Alguns 
brancos tentaram resistir em Luanda, mas a esmagadora maioria 
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rapidamente percebeu que a limpeza étnica de que estavam a ser vítimas 
era para ir até ao fim e que a única opção viável que o regime de Abril lhes 
havia dado era a de fugirem deixando para trás toda uma vida de trabalho.

 
Sob todos os pontos de vista do direito internacional, o que se passou na 
África Portuguesa em consequência do 25 de Abril de 1974, constitui um 
crime contra a humanidade e como tal deve ser considerado. 

O Relatório Final da Comissão de Peritos Estabelecido Conforme a 
Resolução 780 do Conselho de Segurança das Nações Unidas definiu a 
limpeza étnica como sendo: 

"Uma política propositadamente concebida por um grupo étnico ou religioso, 
para remover a população civil de outro grupo étnico ou religioso de uma 
determinada área geográfica, através de meios violentos ou que inspirem 
terror."[3]
  
Segundo esta definição dada pela própria Organização das Nações Unidas 
(ONU), não foi precisamente isto que sucedeu na África Portuguesa à 
população branca?

As evidências e as provas do crime são tantas que não resta margem para 
dúvidas de que a descolonização da África Portuguesa foi simultâneamente 
uma limpeza étnica da população branca, promovida pela União Soviética e 
com o total apoio ou pelo menos a colaboração passiva de vários partidos da 
esquerda portuguesa, especialmente o Partido Comunista Português (PCP) 
e o Partido Socialista (PS).

É óbvio que o regime instaurado em Portugal a 25 de Abril de 1974 tudo 
tem feito para esconder estes crimes contra a humanidade pelos quais é 
directamente responsável e por isso promove o mito de que a Revolução dos 
Cravos foi uma "revolução sem sangue".

Muitos "retornados" têm dificuldade em relembrar o que se passou e por 
isso preferem o silêncio à acção, pois não desejam reviver os traumas pelos 
quais passaram. Mas o facto é que existe mais do que matéria suficiente 
para dar origem a julgamentos no Tribunal Penal Internacional.

Um número significativo dos responsáveis pela limpeza étnica que ocorreu 
na África Portuguesa ainda estão vivos e alguns dos partidos responsáveis 
até têm assento parlamentar. Todos estes elementos criminosos já 
deveriam de ter sido totalmente escorraçados da vida política nacional e 
os responsáveis julgados em Portugal ou então deportados para o Tribunal 
Penal Internacional onde enfrentariam julgamento.

Apenas compreendendo tudo isto é que os portugueses poderão com-
preender o fanatismo da esquerda e do regime actual em promover o mito da 
"revolução sem sangue" e todo o folclore ridículo que anualmente se repete 
nas celebrações do 25 de Abril, quando os responsáveis e co-responsáveis 
pela limpeza étnica dos portugueses brancos em África colocam os seus 
cravos encharcados de sangue inocente na lapela e celebram uma das 
maiores tragédias da história de Portugal e da humanidade.

Esta imunda campanha de falsificação da história e branqueamento de 
crimes contra a humanidade que conta com o apoio da "elite de Abril", 

infiltrada nas escolas, universidades, fundações e quase todos os meios 
de comunicação de massas, é simultâneamente um exemplo do desespero 
em que o actual regime se encontra. No fundo tudo isto não passa de uma 
gigantesca campanha de desinformação sustentada por quase toda a classe 
jornalística, política e universitária que continua a fazer "vista grossa" à 
limpeza étnica a que os brancos foram sujeitos na África Portuguesa e aos 
posteriores massacres da população civil negra levados a cabo pelos assim-
chamados "movimentos de libertação".

Os responsáveis em Portugal e no estrangeiro por toda esta loucura genocida 
poderão até escapar à justiça dos homens, mas tenho a certeza absoluta de 
que ao julgamento da história não escaparão. Quanto aos "revolucionários 
de Abril", que a consciência lhes pese - e a terra que os cobrir também.

Segundo a revista "Spiegel", Mário Soares disse logo em 1974 que não 
hesitaria em disparar contra os portugueses brancos se estes tentassem 
resistir contra a limpeza étnica que lhes estava reservada pelo regime de 
Abril.
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Mais um grupo de retornados aparentemente despassarados e sem rumo. Dá 
para ver claramente que estas pessoas são tão “perigosas” para a humanidade 
que “atirá-las aos tubarões” é a única solução adequada de solucionar o 
problema.
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Duas portuguesas mulats també foram vítinas da limpeza étnica. A esquerda 
portuguesa provavelmente achou que o facto de terem a pele dor-de-café-com-
leite era já demasiado branco e por isso, meteu-as na lista do “gado fascista 
para expulsão ou  abate “ Ou fogçm ou morrem! São ordens do camarada 
Brejnev!

Mais alguns “retornados reaccionários” que beneficiaram da “descolonização 
exemplar” promovida pela esquerda portuguesa. É preciso partir os dentes à 
reacção, dizia o “humanista” Àlvaro Cunhal.

Notas:

[1] THE ECONOMIST - Flight From Angola. 6 de Agosto de 1975

Link:http://www.economist.com/node/12079340

[2] MARQUES, Alexandra - Segredos da Descolonização de Angola

Dom Quixote, 2013.

[3] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

- Relatório Final da Comissão de Peritos Estabelecido Conforme a Resolução 
780 do Conselho de Segurança (1992). 27 de Maio de 1994.

Link:http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol=S/1994/674

OS  CAMARADAS...

QUE A TERRA LHES SEJA LEVE COMO O CHUMBO.....
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Consensos alargados?
 
Na primeira metade do século XX português, republicanos combateram 
politicamente monárquicos e sindicalistas-revolucionários; monárquicos 
fizeram oposição a republicanos; republicanos, anarquistas e comunistas 
lutaram contra “estado-novistas” (por vezes de armas na mão) – mas 
(deixando à margem o movimento operário), monárquicos, republicanos e 
“estado-novistas” tinham duas bases de entendimento consensual entre si: 
eram patriotas, e eram colonialistas – no duplo sentido de quererem preservar 
o que restava do império ultramarino para tentar subsistir no mundo moderno 
das grandes potências, e desejarem contribuir para retirar os povos africanos 
do estado de subdesenvolvimento em que se encontravam, chamando-os “à 
civilização”. Nos anos 30, Norton de Matos concedia ao país o tempo de duas 
gerações para o lograr, findo o qual… ou “novos Brasis” ou… as colónias ser-
nos-iam arrebatadas pelos novos gigantes industriais. Não se enganou muito.  
Romanceando: «Nos tempos antigos […] os africanos olhavam para o mar 
e o que viam era o fim. O mar era uma parede, não uma estrada. Agora, os 
africanos olham para o mar e veem um trilho aberto aos portugueses, mas 
interdito para eles. No futuro […] aquele será um mar africano. O caminho a 
partir do qual os africanos inventarão o futuro.» (José Eduardo Agualusa, A 
Rainha Ginga, 2014, p. 16) Isto passava-se na costa ocidental e, nesta como 
logo a seguir na contra-costa, foram os portugueses os primeiros a levar-lhes 
o céu e o inferno na mesma encomenda, que contudo os trouxe ao século XX. 
No último período (democrático) vivido nesta “santa terrinha”, também um 
largo consenso político tem subsistido entre o PSD, o PS e mesmo o CDS, 
a despeito da aguda conflitualidade em que muitas vezes se entretêm na 
disputa da governação do país e das autarquias locais ou regionais: une-os a 
pertença institucional à União Europeia, à NATO, ao atlantismo anglo-norte-
americano, e a vontade de manter viva a comunidade de países de língua 
oficial portuguesa, com destaque especial para o Brasil e Angola, devido à 
importância do seu potencial económico e demográfico. 

Entretanto, há diversos analistas que detectam sinais fortes da desagregação 
deste entendimento: uma extrema-esquerda ainda poderosa na sociedade 
e no ensino que também entrou para o “arco da governação” (não 
institucionalmente, mas em diversas políticas sectoriais); um Partido Socialista 
“quase-mexicanizado”; as formações de centro-direita desnorteadas; um 
“novo populismo” a bater à porta; um Presidente “afectivo” cujo desempenho 
também ajuda à festa; e mais uma árvore-das-patacas que alguns se aprestam 
a abanar, para ver o que dali cai... Podemos estar a viver as vésperas de 
grandes mudanças no país, com as inquestionáveis ajudas que virão de fora. 
Mas em que sentido?

Em artigo de opinião publicado no Expresso de 8 de Agosto último, escreve 
o economista e político José António Vieira da Silva: «Com uma crise desta 
dimensão, podemos seguramente afirmar que foram soltos os célebres 
cinco demónios de que falava Beveridge no seu histórico mas muito 
esquecido relatório de 1942, em plena II Guerra Mundial. A doença, a fome, 
o desconhecimento, a falta de abrigo e a inatividade voltam a ameaçar 
amplas zonas do planeta e muitos sectores sociais com uma intensidade que 
julgávamos ultrapassada.» E acrescenta: «As respostas públicas progressistas 
e democráticas têm de ser urgentes e poderosas. E, provavelmente, muito 
atentas ao célebre princípio da navalha de Ocham — escolher a resposta 
mais simples possível quando os problemas são complexos. Regressar ao 
básico, à resposta das políticas públicas que cresceram e se solidificaram 
com o New Deal: um forte papel do Estado nas modernas infraestruturas 
para a economia e o bem-estar, mobilização de recursos para a inovação 
que melhorarão o rendimento das gerações futuras e são essenciais para 
garantir sucesso no desafio mais decisivo que a Humanidade alguma vez já 
enfrentou, o da sua sustentabilidade e do planeta que partilha geração após 
geração. É por isso que sou dos que, chamando o passado como mestre, sou 
mais adepto de um novo acordo para a prosperidade partilhada e sustentável 
do que de um qualquer plano de reconstrução. Muito mais um outro New Deal 
de que um qualquer Plano Marshall.»

Estas, são palavras de um homem experiente e ponderado que conhece por 
dentro o que é ser governo, decerto o defende (talvez como “o menor dos 
males”), mas parece não se sujeitar forçosamente à “razão partidária”. 

A Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 
2020-2030 de António Costa Silva, um “engenheiro do petróleo” que sabe 
muito dos países onde ele mais brota, é, como não podia deixar de ser, um 
instrumento de planeamento soft, mas tecnocrata. Contudo, o seu autor tem 
boas e cultas inspirações. Quando lemos que «O problema do século XXI 
é que a criatividade e inovação que a espécie humana tem introduzido ao 
nível da ciência e da tecnologia não tem tido a mesma influência e escala 
ao nível da política, da organização da sociedade, da definição das políticas 
públicas e é crucial neste século existirem mudanças e respostas em todas as 

esferas, e em especial na política. Como disse há mais de dois séculos atrás o 
filósofo alemão Kant: “O mundo é governado pela paixão, pela irracionalidade 
e por males periódicos”. E isso ainda não mudou. É assim hoje como há 
duzentos anos atrás. Talvez seja a altura de mudar.» (p. 19) – só podemos 
concordar com a premissa. Contudo, com duas precauções ou condicionantes 
suplementares: a primeira é a de saber porquê aconteceu assim, ou seja, de 
conhecer e aprender o fundamental da história destes séculos; a segunda é a 
de tentar perceber se as orientações agora por ele desenhadas conseguirão 
efectivamente “transformar a crise em oportunidade”. 

Toda a linguagem conceptual de que agora se fala a nível global, lá se encontra, 
com as convenientes especificidades portuguesas: o esgotamento do modelo 
energético dominante e a necessária “transição”; o combate às alterações 
climáticas e a protecção dos oceanos, ao mesmo tempo que uma mais 
inteligente exploração das suas potencialidades; um melhor aproveitamento 
das redes por onde o mundo todo hoje se liga (comunicacionais, tecnológicas, 
de transportes, logísticas, comerciais, interurbanas, energéticas, financeiras, 
de cadeias de valor, de tráficos também, de intercâmbio científico, de 
emergência e socorro, etc.), dentro do grande paradigma da conectividade; 
a evolução para um modelo produtivo de economia digital, da robótica e das 
biotecnologias; e de novo as vantagens da posição geográfica de Portugal e 
do Atlântico para o qual está virado, com o melhor aproveitamento económico, 
científico e de segurança deste mar e «como ponte geopolítica entre a Europa, 
EUA, Ibero-América, África do Norte, Lusofonia, Atlântico Sul e as Ásias, 
ponte entre as várias zonas do mundo onde estivemos. Isto implica Portugal 
explorar na sua política externa o soft power que o país tem e a sua capacidade 
de agregar vontades e fazer funcionar redes a uma escala pluricontinental. 
O objetivo aqui é transformar Portugal numa potência média do soft power, 
ligando a diplomacia, as missões de solidariedade internacional das Forças 
Armadas Portuguesas, a tecnologia e a necessidade de combater as ameaças 
globais, para abrir caminho à criação de plataformas colaborativas que 
podem resolver problemas e abrir novas vias para a cooperação geopolítica 
e económica.» (p. 29)

Para tal, o autor recomenda completar algumas das infraestruturas que são 
decisivas para o futuro, investir nos modos de gestão do ciclo da água e 
das variáveis ambientais, apostar no Estado social e no Serviço Nacional de 
Saúde, prosseguir na melhoria da qualificação dos cidadãos e numa certa 
reformulação das cidades, entre muitas outras medidas de concordância 
fácil ou “politicamente correctas”. Pede, para isso, o mais acertado uso dos 
recursos financeiros que a União Europeia nos vai providenciar nos próximos 
anos. Porém, diz pouco sobre a Justiça, o problema da corrupção ou as 
ameaças populistas-autoritárias (que, obviamente, estão fora da sua área de 
conhecimento e reflexão).

Mas, mesmo em termos globais, muitas das suas asserções são ainda meras 
propostas em aberto, perspectivas entrevistas pela ciência que esperam 
ainda uma concretização tecnológica. Veja-se o caso das fontes energéticas 
“limpas” para suportar uma “electrificação” crescente da vida social. Ou como 
minimizar o efeito poluidor do transporte aéreo e de tudo o que “cai” nos 
oceanos.  

À parte desta sua Visão, em entrevista e referindo-se a Portugal, Costa Silva 
manifestou-se favorável a uma maior descentralização das decisões públicas 
mas desconfiado do processo de regionalização em que todos pensam 
(com assembleias eleitas por sufrágio directo e o aparato administrativo 
correspondente). Tem razão no que diz; e só é pena a “solução Costa” (dos 
presidentes das CCDR eleitos pelos municípios respectivos) ser provisória e 
ter sido logo cozinhada em negociações inter-partidárias entre algumas das 
forças ali implantadas. O costume…

Porém, estas ideias gerais – interessantes e necessárias –, quase sempre 
falham por falta de articulação com a realidade: a dos interesses de poderosos 
grupos privados agindo com discrição; a “negociação política” permanente, à 
falta de grandes consensos colectivos ou de líderes corajosos e clarividentes; 
o “peso” dos atrasos acumulados e o engodo das modernizações apressadas; 
e os “factores externos” sobre os quais nada podemos, referindo-me aqui à 
nossa pequena escala nacional (demográfica, territorial e de mercado). 

Por isso, e olhando para o mundo tal como ele se nos apresenta (incluindo 
as grandes dúvidas existentes na UE), me parece irrecusável a aposta 
estratégica num “projecto europeu” – mais virado para o Atlântico e para 
o mundo do que para o “nosso Leste” –, de resto o único que, federal ou 
confederalmente, seria capaz de preservar identidades histórico-culturais tão 
diversas quantos os povos que habitam esses territórios. Mas será possível 
construir aqui, coexistindo com uma pluralidade de opiniões, um consenso 
alargado para esta próxima fase de transição tão incerta?

JF / Setembro.2020
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La mort d’un tortionnaire
L’ancien tortionnaire, premier membre du régime ultra-maoïste condamné 
par un tribunal pour crimes de guerre, est décédé à l›âge de 77 ans.

 Source AFP  | Le Point.fr 

 
 

Il était le chef de la prison de Phnom Penh sous le régime cambodgien des 
Khmers rouges, où quelque 15 000 personnes ont été torturées avant d’être 
exécutées. L’ancien tortionnaire Douch est décédé mercredi 2 septembre 
à l’âge de 77 ans. Né en 1942, Kaing Guek Eav, alias Douch, « est mort à 
l’hôpital », a déclaré Neth Pheaktra, porte-parole du tribunal cambodgien 
parrainé par l’ONU pour juger des crimes du régime ultra-maoïste. « Il 
souffrait d’une maladie pulmonaire depuis plusieurs années », a précisé à 
l’Agence France-Presse une source sous couvert d’anonymat.

Douch a dirigé Tuol Sleng ou S-21, la prison centrale de Phnom Penh où 
15 000 personnes ont été torturées avant d’être exécutées par les Khmers 
rouges. Installée le 17 avril 1975, cette dictature ultra-maoïste est tombée 
le 7 janvier 1979 sous les chenilles des chars du Vietnam socialiste, « frère 
ennemi ». Entre-temps, quelque deux millions de personnes furent tuées. 
Kaing Guek Eav a été le premier Khmer rouge condamné par un tribunal 
pour crimes de guerre. En 2010, en première instance, une peine de 30 ans 
de prison a été prononcée à son encontre. Puis, deux ans plus tard, en appel, 
il a été condamné à la perpétuité.

Né le 17 novembre 1942 dans un village de la province de Kompong Thom, 
au nord de Phnom Penh, Douch a été professeur de mathématiques avant 
de rejoindre les Khmers rouges en 1967. Après la chute du régime, il a 
continué d’appartenir au mouvement puis a travaillé pour des organisations 
humanitaires. Caché pendant des années, il a été repéré en 1999 par un 
photographe irlandais, Nic Dunlop, et arrêté. Devant ses juges, lors du 
premier procès, il a longuement expliqué la signification des tombereaux de 
documents découverts dans la prison à la chute du régime, et le processus au 
cours duquel les suppliciés étaient ensuite emmenés sur un site d’exécution 
à quelques kilomètres de là.

« Je suis responsable émotionnellement et légalement »

« Méticuleux, consciencieux, attentif à être bien considéré par ses supérieurs » 
selon les psychiatres, le tortionnaire avait tenu une administration rigoureuse 
des activités de la prison. « Je suis responsable émotionnellement et 
légalement », avait-il reconnu. Converti au christianisme dans les années 
1990, il a demandé pardon aux rares survivants et familles des victimes, 
acceptant d›être condamné à « la peine la plus stricte ». Mais l’accusé a 
ensuite abandonné cette stratégie d›aveux et de coopération avec la justice 
et réclamé sa libération en se qualifiant de simple secrétaire du régime.

L’accusation a décrit son « enthousiasme et sa méticulosité dans chacune de 
ses tâches », mais aussi sa « fierté » de diriger le centre de torture et « son 
indifférence à la souffrance » d’autrui. L’ethnologue français François Bizot, 
trois mois captif de Douch en 1971 dans la jungle, a, lui, évoqué la « sincérité 
fondamentale d’un homme […] prêt à donner sa vie pour la Révolution, et qui 
accomplissait la mission qui lui avait été attribuée ». Au final, Douch n’a eu 
« aucun regret », estime Youk Chang, chef du Centre de documentation du 
Cambodge, un organisme de recherche qui a fourni de nombreuses preuves 
au tribunal. J’espère que son décès « apportera un peu de réconfort aux 
vivants et que les morts pourront enfin reposer en paix »

« Si ce n’est pas le hirak, quelque 
chose va reprendre en Algérie »

Avec la pandémie, les millions de manifestants ont cessé de protester. 
Jusqu’à quand ? 

Analyse avec Michaël Ayari, d’International Crisis Group.
 Propos recueillis par Benoît Delmas | Le Point.fr 

Un jeune garçon, drapeau à la main, se prépare à rejoindre la manifestation 
du hirak - Alger, le 8 mars 2019. © Sabri Benalycherif / Hans Lucas via AFP 
   

Le 15 mars, pour le plus grand bonheur des dirigeants algériens, le 
mouvement du hirak suspendait sa contestation. Les manifestants, on en 
comptait jusqu’à trois millions le 1er mars 2019, avaient rythmé le calendrier, 
sortant en masse chaque mardi et vendredi de la semaine. Durant cinquante-
six semaines, ni les dispositifs sécuritaires massifs ni les arrestations de 
militants, opérées à coups de convocation au poste, ne sont venus à bout 
de la colère née de la candidature du président Bouteflika à un cinquième 
mandat. Seul le coronavirus obligera ce mouvement horizontal, sans leader, 
à ces manifestants à se calmer (...).

Une image....c’est bien clair?

Les “Kamarades” portugais à la fête de l’Avante
Pas de pandemie?
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Florbela Espanca
Por JOSÉ HÄNDEL DE OLIVEIRA

Florbela Espanca nasceu em Vila Viçosa, em 8 de Dezembro de 1894, 
sendo baptizada como Flor Bela Lobo, optou por se auto nomear 
Florbela d’Alma da Conceição Espanca. O seu pai João Maria Espanca 
era casado com Maria do Carmo Inglesa Toscano que era estéril. 
Com autorização da mulher, João Maria relacionou-se com a criada 
de servir, Antónia da Conceição Lobo, mulher bela e vistosa, que lhe 
deu dois filhos – Florbela e três anos depois, o seu irmão Apeles. 
Registados como filhos de Antónia e pai incógnito. João Maria criou-os 
na sua casa, sendo a sua mulher 
madrinha de ambos. João Maria 
só reconheceu oficialmente 
Florbela como sua filha, dezoito 
anos após a morte desta. A sua 
mãe Antónia, faleceu com 29 
anos, vítima de neurose.

Depois de frequentar a escola 
primária em Vila Viçosa, Florbela 
ingressou no Liceu Nacional de 
Évora.

Foi uma das primeiras portu-
guesas a frequentar um curso 
liceal.

Em 1913 casou-se em Évora 
com o seu colega de escola, 
Alberto de Jesus Silva Mou-
tinho. Completado o Curso 
Complementar de Letras, matri-
culou-se na Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa.

Em 1919, sendo ainda casada, 
passou a viver com o oficial de 
Artilharia da GNR, António José 
Marques Guimarães, com quem 
viria a casar em 1921. Em 1925 
divorciou-se pela segunda vez. 
Ainda nesse ano casou-se com 
o médico Mário Pereira Lage, 
com quem vivia desde 1924. Em 
1928, teria tentado o suicídio 
pela primeira vez. Tentativa que 
viria voltar a fazer em Outubro e Novembro de 1930. Após o diagnóstico 
de um edema pulmonar, a poetisa perdeu a vontade de viver e no 
dia 8 de Dezembro de 1930, em Matosinhos, quando completava o 
36º aniversário, suicidou-se com uma overdose de barbitúricos. Está 
sepultada no cemitério de Vila Viçosa desde 17 de Maio de 1964.

Florbela vários prémios tais como os de literatura: Prémio António Vaz 
Leitão; Prémio da Literatura Portuguesa, Nós Poéticos.

Em Matosinhos tem uma Biblioteca com o seu nome e em Lisboa uma 
rua também com o seu nome, na Avenida da Igreja, em Alvalade.

Obra: Florbela Espanca foi uma autora polifacetada. Escreveu poesia, 
contos, um diário, epistolas, traduziu vários romances e colaborou, 
ao longo da sua vida, em revistas e jornais de vária índole. poetisa. 
Charneca em Flor (1931), Juvenília (1931) e Reliquae (1934), saíram 
após o seu falecimento. Guido Battelli reuniu num volume chamado 
Sonetos Completos, toda a sua obra poética, em 1934, mas em 1978 
tinham já saído edições do livro. As peças anteriores  às primeiras 
publicações, foram coligidas pela primeira vez por Rui Guedes nas 
Obras Completas de Florbela Manuel da Fonseca homenageou-a num 
seu poema e Fernando Pessoa também num poema com o nome “À 
Memória de Florbela Espanca”, descreve-a com “alma sonhadora/ irmã 
gémea da minha”.

O grupo musical português 
“Trovar”, o cantor e compositor 
brasileiro Fagner, a cantora 
brasileira Nicole Borguer e 
a fadista Mariza, musicaram 
e cantaram muitos dos seus 
poemas. Em 2012 a RTP exibiu 
uma minissérie que foi adoptada à 
sétima arte e exibida em salas de 
cinema com o título de Florbela.

Na “História da Literatura Portu-
guesa”, Feliciano Ramos diz-nos: 
“ (Florbela Espanca) Escolheu o 
soneto para transmitir a sua per-
turbadora angustiosa interioridade. 
Dentro dessa pequenina fórmula 
métrica e estrófica, Florbela 
move-se e realiza-se com todo 
o à-vontade: crê-se que os seus 
versos registam com exactidão 
artística e  cruciante drama da sua 
alma trágica e doente…” “… 

Agitada por eterna ansiedade, 
está sempre longe de encontrar 
o que espera” “o meu reino fica 
para além…” “Esta inquietação 
de exilada da realidade inspira-
lhe versos comoventes” “… o 
alentejanismo poético de Florbela 
assume, por vezes, aspeto0s 
saudáveis e optimistas e afasta-a, 
por momentos, da depressão em 
que a mantém a sua sensibilidade 
doentia…” “Florbela Espanca, a 

maior de todas as poetisas portuguesas”.

Na enciclopédia “VISUM” podemos ler: “dotada de uma sensibilidade 
poética extremamente ardente, Florbela Espanca publicou em vida o Livro 
das Mágoas” (1919) e o Livro Soror Saudade (1923), sendo, contudo, 
a sua consagração poética o livro póstumo “Charneca em Flor” (1931, 
logo seguido de outra edição, poucos meses depois, acrescentado de 
28 sonetos inéditos. A vibração apaixonada da sua poesia concentra-se 
no tema solidão, corporizado na desolação da paisagem alentejana e 
no aniquilamento moral provocado pela morte do seu irmão, o aviador 
Apeles Espanca”.
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SETEMBRO DE 2020 
NO MUSEU DO COMBATENTE 

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE 
FOTOGRAFIA “IMAGENS VIVAS   DA 
GUERRA” DA EMBAIXADA RUSSA E 
AGÊNCIA ROSSOTRUDNICHESTVO 
EVOCANDO O 75º ANIVERSÁRIO DO 

FINAL DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
E DA VITÓRIA NA GRANDE GUERRA 

PÁTRIA.
Com a presença do Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da Federação da 
Russia na República Portuguesa Mikhail L. Kamynin e do Presidente da Liga dos 
Combatentes, Tenente General Chito Rodrigues, além de individualidades militares 
e civis convidadas, será oficialmente inaugurada do dia 9 de Setembro a exposição 
fotográfica “IMAGENS VIVAS DA GUERRA” no Museu do Combatente.

Com abertura pelo Sr. Embaixador Mikhail L. Kamynin , segue-se um concerto 
de trinta minutos pelos Solistas da Orquestra Consonância, quarteto de cordas 
composto por Elena Ryabova-Mkhitarian (violino), Félix Alonso Duarte (violino), 
Francisca Fins-Zlotnikov (viola), Fernando Costa (violoncelo), com apresentação de 
duas obras dos compositores  P. Tchaikovsky,  Andante Cantabile (do Quarteto No. 
1, Op.11) e D. Schostakovich Quarteto para cordas No.8, Op.110, (Em memória das 
vítimas da guerra), ao que se seguirá um cocktail oferecido pela Embaixada da 
Rússia com vinhos La Lys da Liga dos Combatentes, e do famoso Vodka russo .
“ Biografia do agrupamento

O quarteto de cordas Solistas da Orquestra Consonância faz parte de um 
agrupamento maior, que foi fundado em junho de 2016 pela Associação de Amizade 
Portugal-Arménia. A Orquestra tem entre os seus membros solistas talentosos 
e músicos de câmara, escolhidos pela sua excelência profissional e elevada 
qualidade, proporcionando uma oferta nova no panorama da música erudita.

Sob a direção de violinista Elena Ryabova-Mkhitarian, a Orquestra tem como 
objetivo principal apresentar e divulgar o património musical da Arménia e de 
Portugal, tocado em paralelo com o vasto repertório da música erudita do período 
barroco à atualidade.

Este agrupamento é um tipo de formação que permite a interpretação de um 
repertório relevante e variado.
A Orquestra Consonância pretende desenvolver uma atividade cultural transversal 
e multifacetada através da realização de concertos e digressões nacionais e 
internacionais, participação nos Festivais, concertos comentados e pedagógicos, 
edições discográficas e ações sociais, tornando-se uma mais-valia da herança 
cultural do mundo e proporcionando uma oferta nova à população no panorama da 
música erudita.”

“
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“ Há historiadores que entendem que esse conflito foi um desdobramento da 
Primeira Guerra Mundial. Destacam que o Tratado de Versalhes, assinado ao final 
do primeiro conflito, exigiu da Alemanha o pagamento de impostos rígidos e altos, e 
que o pagamento dessas taxas afectou a economia alemã. A elevação exagerada 
da inflação prejudicou a qualidade de vida da população. Essas condições criaram 
factores essenciais para o surgimento do governo nacionalista de Hitler.

O conflito  teve início em Setembro de 1939, quando o exército alemão invadiu a 
Polônia, sob o comando de Adolf Hitler e a França e Inglaterra posicionaram-se 
contra o governo da Alemanha e declararam guerra ao país.

Dividiu o mundo em dois grupos: O Eixo composto pelos países da Alemanha, Itália 
e Japão e os Aliados eram a Inglaterra, União Soviética (URSS), França e Estados 
Unidos. Outros países envolveram-se na guerra, porém, sempre sob o comando 
dessas forças principais.

A segunda Guerra Mundial teve fim em 1945, onde os soviéticos atacaram a capital 
da Alemanha, e a reação do país foi tão desesperada que foram montadas, na sua 
resistência final, tropas compostas por idosos e crianças.

Quando finalmente as tropas soviéticas conseguiram entrar no Parlamento alemão, 
logo após, Hitler e Eva Braun (sua esposa), cometeram suicídio tendo o comando 
da Alemanha passado para Karl Donitz, e o país rendeu-se, definitivamente, em 
Maio de 1945.

Mas o Japão rendeu-se  apenas em 2 de Setembro de 1945, colocando 
definitivamente fim ao conflito.”

Segundo palavras do Embaixador Mikhail L. Kamynin num artigo em 7 de Maio 
de 2020 ao jornal DN, “ o dia 9 de Maio comemora-se na Rússia como sendo 
a festa mais importante para o nosso país - o Dia da Vitória na Grande Guerra 
Patriótica. Nesta data sagrada nós homenageamos a memória dos combatentes e 
trabalhadores de retaguarda. 

A União Soviética pagou o preço mais alto pela libertação da Europa - cerca de 
26,6 milhões de vidas perdidas neste pesadelo em que se tornou a Segunda Guerra 
Mundial para todo o mundo. A catástrofe de escala nunca antes conhecida deve-nos 
dar a entender que não podemos esquecer as lições da história, mesmo passados 
75 anos. 

A cooperação dos estados com ideologias diferentes em face do inimigo comum e 
em prol da sobrevivência de toda a humanidade é um bom exemplo de que apenas 
estando juntos é possível fazer frente às ameaças globais. Mesmo nas condições 
do diálogo pouco fácil entre os Aliados veio a ser possível concordar passos 
necessários, inclusive a abertura da Frente Ocidental, que contribuíram para a 
Vitória comum.”

Fontes: https://www.stoodi.com.br/blog/historia/segunda-guerra-mundial-resumo/, 
jornal DN
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