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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

24 de Agosto de 1820
Revolução Liberal

Foi em Setembro...
Estes, os mais importantes acontecimentos do mês:

22 de Setembro
- de 1942. Aparecimento nas bancas do primeiro número do jornal «Diário Popular».
- de 1976. Portugal é admitido no Conselho da Europa.
23 de Setembro
- de 1822.  Promulgação da primeira Constituição Portuguesa.
24 de Setembro
- de 1730. Grande incêndio no Porto.
- de 1731. O papa concede, como era exigido pela corte de Lisboa, o cardinalato 
ao antigo núncio, monsenhor Bichi. As razões do corte de relações com a Santa 
Sé, acontecido em 1728, deixam de existir.
- de 1834. Morte de D. Pedro (1798-1834), 4.º rei do nome em Portugal e 1.º 
Imperador do Brasil. No Palácio de Queluz, no mesmo quarto onde tinha nascido, 
o de D. Quixote.
25 de Setembro
- de 1919. Quionga, povoação no Norte de Moçambique, ocupada pelos alemães 
em finais do século XIX, é restituída a Portugal por decisão do Conselho Supremo 
das Potências Aliadas e Associadas.
- de 1933. Criação do Secretariado da Propaganda Nacional. António Ferro, antigo 
jornalista do Diário de Notícias, é nomeado para o dirigir. Mais tarde, o nome 
mudará para SNI (Secretariado Nacional de Informação).
- de 1993. O primeiro satélite português, o Posat I foi lançado na Guiana Francesa 
por intermédio de um foguetão Arianne.
26 de Setembro
- de 1795. Nascimento de Bernardo de Sá Nogueira (1795-1876), em Santarém. 
Oficial de cavalaria durante as Invasões Francesas, perderá um braço no combate 
do Alto da Bandeira, durante o Cerco do Porto, no decurso da Guerra Civil de 
1832-1834. Será nomeado sucessivamente visconde, conde e marquês de Sá da 
Bandeira, alcunha por que era conhecido desde o seu ferimento.
- de 1968. O presidente da República anuncia oficialmente a nomeação de Marcelo 
Caetano para o cargo de Presidente do Conselho de Ministros, em substituição de 
António de Oliveira Salazar.
27 de Setembro
- de 1810. Batalha do Buçaco entre o exército aliado, formado sobretudo por 
contingentes britânicos e portugueses, comandado por Wellington, e o exército 
francês comandado pelo marechal do Império Massena.
28 de Setembro
- de 1542. João Rodrigues Cabrilho, navegador português ao serviço da Espanha, 
descobre a Califórnia ao encontrar a Baía de San Diego.
- de 1863. Nascimento do rei D. Carlos I (1863-1908). Rei em 1889, morreu 
assassinado no Terreiro do Paço, vítima do movimento republicano que desejava 
o derrube da monarquia por meios violentos.
- de 1865. Inauguração, em Lisboa, do Teatro do Príncipe Real, mais tarde Teatro Apolo.
- de 1974. Levantam-se por todo o país barricadas contra a manifestação da 
Maioria Silenciosa, organizada para apoiar o presidente da República, general 
Spínola.
29 de Setembro
- de 1801. Tratado de paz entre Portugal e a República francesa, assinado em 
Madrid, em consequência da «Guerra das Laranjas», pelo qual Portugal se obriga 
a fechar os portos aos britânicos.
de 1992. Primeiras eleições em Angola cujos resultados não são aceites pela 
UNITA.
30 de Setembro
- de 1808. Com o fim do domínio francês em Portugal, o exército português é 
restabelecido oficialmente, por meio de um Edital onde se informa os oficiais, 
sargentos e soldados dos locais onde se estão a reorganizar os antigos corpos.
- de 1974. Tomada de posse  do 3.º Governo Provisório, chefiado por Vasco 
Gonçalves.

Rouen : la résistance enfle 
contre le déboulonnage de 

Napoléon Ier
Le nouveau maire envisage de remplacer la statue de l’Empereur par une 
figure féminine historique. Mais la fronde gronde… 

Par Marc Fourny | Le Point.fr

Le nouveau maire socialiste de Rouen aura-t-il la peau de l’Empereur ? 
Nicolas Mayer-Rossignol souhaiterait remplacer la statue de Napoléon Ier, 
qui trône devant l’hôtel de ville depuis 1865, par une « figure féminine », 
dans le cadre d’une politique « égalité femmes-hommes » revendiquée haut 
et fort. Si la décision appartiendra au bout du compte aux Rouennais, par 
le biais d’un débat citoyen, le maire indique qu’à titre personnel il trouverait 
« formidable que Rouen soit la toute première ville de France » à accueillir 
sur la place de la mairie « une statue ou une œuvre d’art dédiée à Gisèle 
Halimi, figure de la lutte pour les droits des femmes », peut-on lire sur le site 
municipal. Et devenir ainsi la première métropole de France à dégager, en ce 
début de siècle, la figure d’un Empereur tant honni par la gauche française…

Sauf que la partie n’est pas gagnée d’avance. Si certains ne sont pas gênés 
de voir la statue déplacée ailleurs, comme le propose le maire, d’autres sont 
vent debout contre le projet, à l’image de l’opposition, qui dénonce un geste « 
consternant ou affligeant ». Des pétitions ont d’ores et déjà été lancées, dont 
une par les étudiants rouennais de l’UNI, l’Union nationale interuniversitaire, 
marquée à droite, qui dénonce une « déconstruction de notre Histoire » opérée 
par « l’alliance verte-rose-rouge ». « Ce monument a résisté à deux guerres 
mondiales il résistera au socialisme ! » promettent ces jeunes militants
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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

Amôr Pátrio
Como certamente os nossos leitores já notaram, publicamos com frequência 
trabalhos dum Oficial Superior da Força Aérea, pelos conhecimentos 
históricos, pela acessibilidade da escrita, pelas reflexões dos nossos 
grandes escritores e, principalmente, pelo amôr à Pátria e a defesa dos 
grandes Valores Nacionais.

Trata-se, como já perceberam, do nosso Tenente – Coronel Piloto Aviador 
J.J. Brandão Ferreira, alma dedicada a Portugal e na defesa dos Direitos 
Humanos dos seus cidadãos, manifestando permanente vontade em 
defender os valores e princípios por que se regem as grandes democracias, 
promovendo a coesão contra as ameaças sejam elas externas ou internas.
Quem leia os seus textos nota uma preocupação de o fazer em bom 
Português — de Portugal — chamando gato a um gato e cão a um cão. 
Com ele não há lugar a maus entendidos. Como prioridade para a sua 
acção política, manifestou repetidas vezes, a determinação no combate 
às frequentes crises económicas e, principalmente, na eliminação da 
corrupção, esse cancro bem português que em nada nos dignifica. Pelo 
contrário. O país cada vez mais se enterra numa dívida astronómica e, pelo 
que se tem visto, já abandonaram qualquer intenção de desenvolvimento 
industrial ou comercial, preferindo ficar à espera dos subsídios europeus, 
sem vergonha de se cruzarem com os magnates que movimentam os 
cordéis da bolsa. Portugal, depois das excelentes administrações de 
Salazer — gostem ou não das comparações — caiu de bastante alto para 
se ficar pelas regateadas esmolas dadas por gente que tem economias 
mais pequenas do que a nossa. O grande problema que enfrentamos é 
que os juros que pagamos pelos empréstimos são  demasiados fortes, 
impedindo a  tentativa de levantar a cabeça...

(A não ser para apreciar uma paisagem numa das muitas viagens a crédito 
que o português adoptou como modo de vida..e de desenvolvimento 
pessoal...)

Depois, lá andam os sabujos traidores que no quadro de grandes empresas 
internacionais, donde recebem chorudos ordenados, ajudam os dirigentes 
investidores a se procurarem aquilo que pode ainda ser para eles rentável 
no país, enquanto este vai perdendo dia a dia a possibilidade de sair do 
marasmo. Praticamente, Portugal está já totalmente dependente dum 
turismo cada vez mais improvável, deixando para  os cidadãos apenas 
lugares do sector terciário.

Na sua dissecação do Movimento Liberal de 1822 que se encontra nas 
páginas 8 a 10 desta edição, há muitos pontos a sobressair e a reter. 
Por exemplo, desconhecia que Gomes Freire de Andrade era Grão-Mestre 
da Maçonaria (depois traído por dois maçons e, juntamente com mais 11 
comparsas da revolta prevista, enforcado pelos ingleses durante a noite) 
e, desconhecia totalmente que os comerciantes maçons do Porto tenham 
enviado em 1807 a Sacavem uma Delegação, desejando as boas vindas 
ao General Junot então apelidado “libertador da Pátria”......

(Como demonstração de traição mais repugnante não será fácil encontrar 
outra mais clara....

Neste divagar das comemorações da Revolução Liberal de 1822, há 
muitos aspectos que se poderiam integrar nos tempos que atravessamos. 
Referindo-se ao absolutismo tão defendido por Luis XIV (o Estado sou 
Eu) JJBrandão Ferreira diz: A acompanhar esta teoria política, existiu a 
doutrina do “Direito Divino dos Reis”, que defendia que a autoridade do 
governante emana directamente de Deus e que, por isso, só Deus o podia 
destituir.

Ora aqui, vejo uma ligação directa com a ideologia Socialista que os 
torna “governantes escolhidos por Deus” mesmo se eles não se sentem 

apóstolos da Igreja Católica. Porém, quando se trata de governar, (ou de 
se governar...) são capazes de adorar o Diabo...

De salientar, o raro discernimento do Presidente da Assembleia da 
República, Eduardo Ferro Rodrigues, sobre a atribuição das origens da 
Democracia em Portugal, dizendo BF que: Por uma vez o Presidente da 
Assembleia da República teve um momento de lucidez e atribuiu aos 
revolucionários de 1820 as origens da Democracia como a conhecemos 
hoje em Portugal, deixando de falar na triste figura histórica do defunto 
Presidente Soares, como sendo o “pai da democracia”.

E, nestas alterações e novos conceitos implantados pelo Liberalismo, 
que coloca o Homem no centro do Universo: Privilegia-se o indivíduo em 
detrimento da família, conceito mais tarde alargado à Nação – que não 
é mais do que um conjunto de famílias, unidas por um destino comum 
- substituiu-se os Dez Mandamentos pela Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e o Direito Natural pelo direito do voto, como fonte 
legitimadora do exercício do Poder.

Feito o balanço de quase 100 anos da Revolução, foram muitos  os 
estragos realizados querendo encaminhar o país para uma via que o 
povo desconhecia e não compreendia. Com a chegada da República, 
em que uma vez mais o povo foi enganado nos objectivos traçados pelos 
revoltosos, o descalabro foi enorme e o descontentamento também. Isso 
fez Almeida Garret dizer descorçoado: 

“Foram eles e as suas absurdas e falsas reformas que nos trouxeram 
a este estado. Foram eles que desmoralizaram todo o País, que o 
deslocaram e revolucionaram. Reformadores ignorantes, não souberam 
dizer senão como os energúmenos de Barras e Robespierre: abaixo! 
Assim se reformou esta desgraçada terra a machado!

Mais dez anos de barões e de regime da matéria, e infalivelmente nos 
foge deste corpo agonizante de Portugal o derradeiro suspiro do espírito...

Não contentes de revolver até aos fundamentos a desgraçada pátria com 
inovações incoerentes, repugnantes umas às outras, e em quase tudo 
absurdas, sem consultar os nossos usos, as nossas práticas, nenhuma 
razão de conveniência, foram ainda atirar com todo este montão de 
absurdos para além-mar…”

Almeida Garrett
(Sobre a implantação do Liberalismo em Portugal).

O intróito e as reflexões retiradas do texto são, creio, motivos de elogios 
ao  nosso ilustre Ten.Coronel JJBrandão Ferreira, pelas permanentes 
e bem estruturadas demonstrações de Amôr Pátrio.

Raul Mesquita
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             ...o Presidente da AMI - Assistência Médica Internacional)!

«Desde os meus 10 anos, em breve terei 69, que apanho aviões 
a uma cadência cada vez mais acelerada. Nas últimas quatro 
décadas calcorreei uns 185 países de todos os continentes. Fui a 
alguns  deles várias dezenas de vezes. Como mero exemplo fui à 
RDC/Zaire/RDC  todos os anos de 1963 a 2008..
. 
Não viajo desde dia 7 de Março 2020, dia em  que cheguei da 
Costa do Marfim após ter estado no Zimbabue. Nunca estive, 
desde há décadas,  tantos meses parado, “sequestrado”, revoltado 
e inconformado.

Se não conseguirmos parar a loucura em curso, com o 
último  Coronavirus, sustentada por uma desinformação e 
manipulação  gigantescas desde há muitos meses, assim como 
do silenciamento  (medo, acomodação, subornos e/ou conflitos de 
interesse insanáveis?)  a todos os níveis de classes profissionais 
determinantes nesta  circunstância 
e supostamente bem informadas 
e esclarecidas neste  assunto, 
que pretende justificar-se com 
uma pseudo base « médica » e « 
científica », engendrada por loucos 
psicopatas, doentes, com uma  
ganância desenfreada, embora 
já bilionários, de poder total e  
absoluto sobre todo o nosso planeta 
e com tendências eugenistas, hoje 
inimagináveis, salvo por um Hitler 
ou um Pol Pot, receio nunca mais 
poder/querer viajar.

Recuso-me a ser « testado », por 
testes nada fiáveis, quer à partida 
quer à chegada dos voos, recuso-
me a andar açaimado durante horas 
num avião e recuso-me a participar 
nesta verdadeira fantochada 
macabra e de todo injustificável. 

E mais, se necessário for, ficarei 
por minha opção (ou não) em  
prisão domiciliária o tempo que 
for necessário, mesmo que sejam 
anos, como atrozmente está a 
acontecer nos lares e nos hospitais 
aos idosos que se deixam morrer 
numa solidão indizível pois há 5 
meses que não podem ser visitados, 
(sei do que falo), para defender os  
meus deveres enquanto médico e 
docente universitário de medicina 
há décadas (Bélgica e Portugal), 
assim como os meus indeclináveis 
Direitos, Liberdades e Garantias como Cidadão Livre que sou e 
como  era (será que ainda é?) apanágio das Democracias!

Recuso desde já a dita vacina contra esse vírus muito mutante, 
como  o vírus da gripe ou ainda mais, porque inútil e potencialmente 
muito  perigosa/perniciosa e porque recuso ser chipado, sem ter  
consentido.
.., ou vigiado por qualquer aplicação telemóvel ou antena 5G! 

Assumirei esta minha decisão até às últimas consequências.

Há meses que estou para vos escrever o que realmente penso 
sobre este pesadelo que nos querem impor a nível global 
com a conivência de uma OMS actualmente completamente 
descredibilizada e manietada  (maioritariamente financiada 
pelos grandes grupos farmacêuticos e pela fundação Gates que 
pensam que vão mandar em todos nós com, nomeadamente, 
as suas muito duvidosas vacinas ... e com um director geral 
pejorativamente inqualificável!) e sem a oposição frontal dos 
estados, salvo da Suécia que por mero acaso tem os melhores  
resultados e a sua economia menos atingida!

Esta tragédia e mortífera farsa em curso já provocou, e vai 
provocar muitíssimos mais, danos colaterais colossais no nosso 
mundo, a todos os níveis, e violou todos os Direitos Humanos: 
Cívicos, Sociais, Económicos, Polititicos, Laborais, Culturais e 
Ambientais! Os ODS, Objectivos do Desenvolvimento Sustentável, 

e a proteção ambiental estão 
definitivamente afundados! 

Hoje só há um tema martelado ad 
nauseam: Covid, Covid, Covid... 
BASTA!  A Fome, como efeito 
colateral desta situação, vai matar 
dezenas, ou mesmo centenas 
de milhões de seres humanos!  
Assim como outras doenças. E os 
suicídios de pessoas levadas ao 
desespero por  não verem saída 
nas suas vidas profissionais ???

Ou se põe um termo a isto ou 
vamos retroceder muitas décadas 
e entraremos num temível período 
de trevas!  Peço que os governos  
reajam e que o Papa, assim 
como todos os líderes religiosos, 
o Secretário Geral da ONU, a 
liderança da UE, os Presidentes 
nos falem imediata e claramente, 
olhos nos olhos!

Os Cidadãos já alertados e 
esclarecidos, quanto a essa 
conspiração, SIM CONSPIRAÇÃO, 
e aglomerados numa Cidadania 
Global Solidária Activa e Humanista 
não permitirão, estou certo, que 
este sinistro desígnio global, 
engendrado por mentes perversas, 
psicopatas e gananciosas sem 
limites, seja concretizado para o 
nosso pesadelo assim como dos 
nossos filhos, netos, bisnetos...

NB: este é o meu último post muito provavelmente. Passou o 
tempo do  palavreado: chegou o tempo da Acção pela nossa 
Humanidade, pela  nossa Liberdade e dos nossos descendentes! 
«

Fernando José de La Vieter Ribeiro Nobre  |  publicação reservada 
a amigos. 

O DEPOIMENTO DRAMÁTICO DO DR. FERNANDO NOBRE
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Suède : une Violence « Extrêmement Grave »

par Judith Bergman
Traduction du texte original: Sweden: The Violence Is «Extremely Serious»

 « La police doit arrêter les criminels pour qu›ils puissent être poursuivis. Les 
criminels doivent disparaître de nos rues et de nos places afin que cessent 
ces crimes impitoyables ... Mais nous avons beau travailler sans discontinuer, 
nous avons beau être mobilisés 24 heures sur 24, une violence grave continue 
de sévir ». - Le chef de la police nationale suédoise Anders Thornberg, 29 août 
2020.

« Ce week-end, deux garçons ont été atrocement torturés dans un cimetière 
de Solna pendant une nuit entière. Mardi, un enseignant de Göteborg qui avait 
contacté la police a été kidnappé et battu. Ce que nous vivons au quotidien 
n›est pas normal ... Il faut que la Suède érige en crime l’appartenance à un 
gang, tout comme il est criminel d’appartenir à une organisation terroriste ». - 
Ulf Kristersson, chef du Parti modéré d’opposition, Facebook, 27 août 2020.
« Malheureusement, une sorte de rancune perdure contre la culture chrétienne 
dans certaines parties de la population mais l›Église de Suède à Malmö ne 
peut demeurer passive quand l›héritage culturel chrétien est vandalisé » - Parti 
démocrate de Suède, 26 août 2020.

Le 28 août, à Malmö, environ 300 émeutiers ont brûlé des pneus, tiré des feux 
d’artifice et jeté des pierres sur la police. Des séquences vidéo publiées sur 
les réseaux sociaux ont montré les émeutiers criant « Allahu Akbar » et « Juifs, 
souvenez-vous de Khaybar, l›armée de Mahomet est de retour ». 
Photo : émeutiers à Malmö, en Suède, le 28 août 2020 (Photo par TT News 
Agency / AFP via Getty Images)

En Suède, les problèmes de sécurité ont atteint un niveau d’acuité tel que, le 
29 août, la police suédoise a publié un communiqué intitulé « Les évolutions de 
la violence sont extrêmement graves ». Le communiqué disait :

« Récemment, plusieurs personnes ont été assassinées et d›autres gravement 
blessées à l’occasion d›incidents sérieux et d›actes de violence graves commis 
par des réseaux criminels...

« À Stockholm, deux personnes ont été assassinées la semaine dernière 
et à Göteborg, des groupes criminels se sont livrés à une démonstration de 
force en contrôlant les véhicules à l’entrée de certains quartiers. En août, une 
innocente fillette de 12 ans a été assassinée ... [du fait d’un conflit entre réseaux 
criminels], et un peu partout dans le pays des guerres ont lieu entre gangs et 
des crimes impitoyables sont commis. Vendredi soir, une violente émeute s’est 
également produite à Malmö où plusieurs policiers ont été blessés ... «

Le chef de la police nationale suédoise, Anders Thornberg, a donné le sentiment 
d’appeler à son aide l’ensemble de la société : « La police suédoise est dans 
une situation opérationnelle difficile. Il faut que la société soit unie derrière ses 
forces de l’ordre », a-t-il déclaré .

« Nous continuerons de lutter contre le crime organisé avec tous les moyens 
à notre disposition. Toutes les forces positives de la société, les fonctionnaires 
municipaux et les associations, les forces de l›ordre et bien évidemment le 
grand public, doivent regarder la situation en face. La police doit agir pour 
que les criminels soient arrêtés et puissent être poursuivis. Les criminels 
doivent disparaître de nos rues et de nos places afin que cessent ces crimes 

impitoyables ...

« L›épuisement guette nos policiers et l›inquiétude les ronge sur le chemin de 
leur travail. Nous travaillons intensément, le jour et la nuit, et malgré cela, la 
violence va croissant. La police est sur le terrain 24 heures sur 24, 365 jours 
par an. Nous ne cédons rien et nous ne reculons pas, mais la situation est en 
vérité extrêmement stressante. »

Le communiqué de la police n’a pas mentionné que deux garçons avaient été 
violés, torturés et quasi enterrés vivants dans un cimetière près de Stockholm. 
Non seulement les « délits d’humiliation » sont en nombre croissant, mais 
chaque jour qui passe les rend plus atroces. Non seulement la victime est 
volée, mais le délinquant éprouve le besoin d’humilier sa victime afin de faire 
étalage de son pouvoir. Ainsi, à Göteborg, en octobre 2019, un gang criminel 
a forcé l’une de ses victime à embrasser les pieds du chef de gang. Cette 
humiliation a été filmée, puis tous ont piétiné le visage de la victime jusqu’à ce 
qu’elle perde connaissance.

« La Suède est en train de perdre le contrôle de son propre territoire », a 
récemment déclaré Ivar Arpi, éditorialiste suédois au journal danois Berlingske 
Tidende.

« Ces crimes odieux et ces humiliations sont liés à une culture de ghetto 
... Les journalistes n’aiment pas écrire à ce sujet, les politiciens ne veulent 
pas en parler et les chercheurs ne veulent pas s›y intéresser. Une ignorance 
systématique est organisée. »

A Malmö, le 28 août, environ 300 émeutiers ont brûlé des pneus de voiture, tiré 
des feux d’artifice et jeté des pierres sur la police. L’insurrection s’est produite 
près de Rosengård, une soi-disant « zone sensible », peuplée principalement 
de migrants. Des séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux ont 
montré les émeutiers criant « Allahu Akbar » et « Juifs, souvenez-vous de 
Khaybar, l’armée de Mahomet revient » - une référence au massacre des Juifs 
de Khaybar en 628 par le prophète islamique Mahomet et ses adeptes dans 
ce qui est aujourd’hui l’Arabie saoudite. Au lendemain de l’émeute, le Conseil 
officiel des communautés juives suédoises a rendu public un communiqué qui 
disait :

« Malheureusement, une fois de plus, une foule a scandé des menaces contre 
les Juifs à Malmö. Le Conseil des communautés juives suédoises prend cet 
incident très au sérieux et appelle la police et les pouvoirs publics à poursuivre 
les individus qui se sont livrés publiquement à des incitations à la haine contre 
un groupe ethnique. »

Selon les médias suédois, l’émeute a eu lieu après qu’un Coran ait été brûlé 
publiquement à Malmö et après qu’un autre exemplaire de ce même Coran ait 
été piétiné et foulé aux pieds sur la place centrale de Malmö par des militants 
de Stram Kurs, un petit parti anti-islam danois. Rasmus Paludan, chef de 
ce parti, a déjà mené des manifestations anti-islam dans plusieurs villes du 
Danemark.

Les manifestations de Paludan mettent souvent le Coran en scène. Le livre 
saint des musulmans est alors publiquement foulé aux pieds, ou bien brulé 
ou bien encore farci avec du bacon. Dan Park, un artiste de rue suédois déjà 
condamné pour incitation à la haine contre un groupe ethnique, avait invité 
Paludan à manifester à Malmö. Mais Paludan a été bloqué à la frontière 
et la police lui a notifié qu’il serait banni du territoire suédois pour les deux 
prochaines années.

« Nous estimons que son action et la possibilité pour lui de circuler librement 
représenteraient une menace pour les intérêts fondamentaux de la société 
», a déclaré Mattias Sigfridsson, chef de la police par intérim de Malmö. A 
la question de savoir si cette décision n’allait pas à l’encontre de la liberté 
d’expression, Sigfridsson a déclaré :

« Bien au contraire. Tout notre effort consiste à protéger les valeurs 
démocratiques de notre pays. Autoriser un tel rassemblement public aurait 
mis en danger l’ordre et la sécurité ».

Paludan a déclaré aux médias suédois « que ce sont ceux qui réagissent 
à ce que je fais qui représentent une menace ». Un tribunal administratif 
suédois a confirmé l’interdiction de la manifestation de Paludan. Les juges 
administratifs ont certes réaffirmé que la liberté de réunion et de manifestation 
était un droit constitutionnel ; ils ont même ajouté que les pouvoirs publics 
n’avaient aucune latitude pour déroger à ce droit constitutionnel. Mais en 
l’occurrence ont-ils expliqué, cet évènement représentait une menace grave 
qui justifiait l’interdiction de manifester. L’incendie du Coran a eu lieu malgré 
l’interdiction de toute manifestation par la police. Et les trois personnes qui ont 
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foulé aux pieds un exemplaire du Coran au centre de Malmö, ont été arrêtées 
et poursuivies pour incitation à la haine.

A Angered, en banlieue de Göteborg, des hommes armés masqués ont 
dressé des checkpoints et vérifié l’identité des automobilistes et des piétons 
qui entraient et sortant de la zone. Selon la Berlingske Tidende, les barrages 
routiers ont été mis en place par le gang de la famille Ali Khan spécialisé dans 
la fraude financière et autres délits. Plus de 200 plaintes ont été déposées 
contre le gang Ali Khan, mais toutes ont été classées sans suites par la police 
en raison des menaces de mort proférées contre les victimes et toutes les 
personnes qui auraient été tentées de témoigner.

A Göteborg encore, un enseignant de l’école Lövgärdes a averti la police que 
deux hommes en armes rodaient à l’extérieur de l’école. Mais quand une 
patrouille est arrivée, les hommes avaient disparu. Plus tard dans la journée, 
sur le trajet qui le menait à son domicile, l’enseignant a été kidnappé et battu.
Ulf Kristersson, chef de Moderaterna, le principal parti d’opposition, (parti 
modéré) a déclaré que l’appartenance à un gang devait être criminalisée et 
punie comme un délit.

« Rien que cette année, plusieurs enfants sont morts de coups de couteau ou 
de balles perdues lors d›une fusillade », a posté Kristersson sur Facebook.
« Ce week-end, deux garçons ont été victimes d›atroces tortures dans un 
cimetière de Solna pendant une nuit entière. Mardi, un enseignant de Göteborg 
a été enlevé et battu après avoir contacté la police.

« Ce que nous vivons aujourd’hui presque quotidiennement n’est pas normal 
- ni pour la Suède ni pour l’Europe. Nous tous qui vivons ici le savons. Cette 
évolution détruit la confiance et la cohésion qui sont au cœur de la société 
suédoise ; la violence menace le système. Les gangs criminels terrorisent des 
zones urbaines entières et tuent les enfants et les adultes qui se retrouvent 
en travers de leur chemin. Ils mettent en place leurs propres barrages routiers 
et contrôlent la vie quotidienne des gens. Ils agissent comme des groupes 
terroristes nationaux - et doivent donc être traités avec toute la force dont notre 
démocratie est capable. Les mesures qui doivent être prises sont des mesures 
de rupture qui mènent à un réel changement, et pas des ajustements à la 
marge».

« La Suède devrait commencer par criminaliser l’appartenance à un gang, tout 
comme il est criminel d›appartenir à une organisation terroriste. Cela donnerait 
à la police de nouveaux outils pour agir contre des évènements comme les 
barrages routiers ou les rencontres entre organisations criminelles qui ont eu 
lieu récemment à Göteborg. »

Par ailleurs, l’église Västra Skrävlinge de Malmö a récemment été vandalisée 
sept nuits de suite. Des fenêtres ont été brisées et des statues détruites, et une 
sculpture de Jésus a été brisée en mille morceaux. Les auteurs sont inconnus, 
mais le Parti démocrate suédois à Malmö a demandé à l’Église suédoise de se 
saisir sérieusement de la question, ajoutant dans un communiqué :

« Le vandalisme de l’église Västra Skrävlinge et le vandalisme systématique 
qui frappe nos cimetières devraient attirer l’attention de l’Église de Suède. 
Malheureusement, de la rancœur subsiste dans certaines parties de la société 
contre la culture chrétienne, mais l’Église de Suède à Malmö ne peut demeurer 
passive quand l›héritage culturel chrétien est vandalisé. »

Judith Bergman, chroniqueuse, avocate et analyste politique, est Distinguished 
Senior Fellow du Gatestone Institute.

O Governo que acabou com o Estado 
Por Sebastião Bugalho/Obs.

Lamento escrevê-lo assim, mas este é o retrato de um país a que já não se 
pode chamar país. É um lugar, uma massa de terra, um sítio, um ponto num 
mapa que em tempos mudou todos os mapas.

Várias vezes me tenho perguntado sobre o modo como a governação de 
António Costa será olhada no futuro, daqui a três ou quatro décadas. Na 
última semana, percebi que os historiadores fixarão duas inesquecíveis 
palavras: “Não li“. Quando ouvi Ana Mendes Godinho escusar-se de comentar 
o sucedido no lar em Reguengos de Monsaraz, dizendo não ter lido o relatório 
sobre as 18 vidas que se perderam, lembrei-me imediatamente de 2017. 
Estávamos em Outubro e o relatório sobre Pedrógão Grande acabara de vir a 
público com duras críticas às falhas do Estado nos incêndios. António Costa, 
caso o meu caro leitor não guarde disso memória, disse exactamente o 
mesmo: “Não li“. E a ex-ministra da Administração Interna, Constança Urbano 
de Sousa, idem: “Não li“. Era isso que o Governo tinha a dizer às famílias dos 
66 mortos em Pedrógão: desculpem, mas não lemos; os senhores perderam 
tudo, ficaram sem nada e nós não dispensamos umas horas para ler um 
relatório sobre o assunto.

Três anos depois, a relativização, a desumanidade e a irresponsabilidade 
não mudaram um centímetro. O Partido Socialista prossegue impávido e 
sereno perante o desmantelamento moral e físico da entidade que nasceu 
para nos separar da selvageria: o Estado.

Foi assim em Pedrógão, foi assim em Outubro desse ano, foi assim em 
Monchique no ano seguinte, foi assim no desabamento da estrada de Borba, 
foi assim no descarrilamento de um comboio, foi assim nos lares durante a 
pandemia e será assim face a qualquer abandono ao acaso a que o próximo 
português seja sujeito.

Tristemente, parece ser essa a identidade em comum que nos sobra: 
uma cidadania orfã de Estado; uma nacionalidade despida de soberania e 
esquecida, quando não receosa, do seu significado; um povo que é vítima 
constante do seu próprio território; frágil, inseguro e permeável à pior das 
arbitrariedades, condenado a uma existência que é um risco por si só. Um 
país com um Governo que não governa e um Estado que não está.

“Rita Rato no museu do Aljube, a menstruação como tópico no Twitter, um 
livro sobre o Chega que não diz mal do Chega, a Cristina que volta para um 
lado e o Jorge Jesus que volta para outro, o Cavani que vem aí amanhã, o 
crowdfunding de um desconhecido, uma ministra ter dito “drink“, o torneio 
de manifestações entre malta que é racista e não quer dizer e malta que 
não é racista e tem de dizer a toda a gente, o activista que considera a 
polícia “uma bosta” menos para lhe prestar escolta, Marcelo como candidato 
a nadador-salvador no Alvor, entre outras tantas profanidades, serviram de 
pronta anestesia ao país em que a fome chegou, o desemprego está para 
ficar e a economia caiu como nunca em quarenta anos.

Numa ironia de que só política seria capaz, meia década de esquerda no 
poder culminou nessa anulação completa do papel do Estado.

Olhando à volta, foram os estatistas – eles mesmo – que mataram o Estado na 
sua dignidade e função. Ao fim de quase cinco anos de Governo socialista, os 
incumbentes não fizeram mais do que usar a autoridade que lhes foi confiada 
como uma daquelas trotinetes descartáveis que agora enchem as esquinas 
das cidades: a gente usa quando convém e abandona quando apetece. E 
isso sentir-se-á – e muito – durante a crise.

Neste Portugal, não se pode ficar doente com a esperança mais ou menos 
certa de sobrevivência, não se pode andar de comboio sem medo que este 
descarrile, não se pode entrar numa estrada sem medo que esta desabe, 
não se pode fazer uma viagem sem medo que o caminho arda, não se pode 
inscrever os pais ou os avós num lar sem medo que estes morram desnutridos, 
desidratados e sem as mínimas condições de dignidade. Lamento escrevê-lo 
assim, mas este é o retrato de um país a que já não se pode chamar país. É 
um lugar, uma massa de terra, um sítio, um ponto num mapa que em tempos 
mudou todos os mapas. Mas um país, uma nação, um Estado, é que já não 
é. Foi. Fomos. Mas isso eles também não devem ter lido.
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Eles fazem loiça em Portugal 
para os melhores restaurantes do 

mundo. 
E há uma linha de venda 

Os brasileiros Alex Hell e Gabi Neves emigraram para Portugal em 2018 
à procura de segurança. Agora criam loiça para os melhores restaurantes 
do mundo e têm uma linha temporária de venda ao público.

Por Hugo Moreira

O casal estabeleceu o estúdio em Alcoitão, Cascais, em 2018 foto Daniel 
Rocha 

O que têm os restaurantes Mirazur, no Sul de França, El Celler de Can 
Roca, em Girona, Espanha, e Alma, em Lisboa, em comum? Para além 
das múltiplas estrelas Michelin, a loiça em que servem as criações 
gastronómicas premiada. É feita à mão por Alex Hell e Gabi Neves, 
um casal brasileiro que se instalou em Portugal no final de 2018. Até 
agora só restaurantes de renome tiveram acesso às colecções feitas por 
medida a partir do estúdio em Alcoitão, em Cascais, mas também isso a 
pandemia veio baralhar.

Lançada em Julho, a linha própria do Studioneves está disponível para 
quem quiser servir um jantar caseiro em pratos que poderiam ser usados 
nos melhores restaurantes do mundo. “Todo o mundo já nos pedia isto 
há anos”, explica o sempre sorridente Alex enquanto manuseia um dos 
copos em tons turquesa, uma das três cores disponíveis na colecção, 
com toques da argila mais natural. Os últimos meses trouxeram consigo 
uma quebra na procura da cerâmica do casal por parte dos restaurantes 
e, por isso, viram-se agora para o consumidor final. Contudo, “não é para 
durar”. “A nossa prioridade mantém-se nos restaurantes”, admite Gabi 
Neves. Assim, o casal não promete sequer que a colecção disponível ao 
público dure até ao final do ano.

Esta “primeira leva” conta com nove tipos diferentes de loiça, entre 
copos, pratos e tigelas, sendo que só foram produzidas 100 unidades 
de cada. “Queríamos fazer algo que se adaptasse a qualquer contexto e 
que fosse confortável. Algo que poderia ser usado num restaurante top, 
mas também em casa no dia-a-dia. No outro dia alguém nos mandou 
foto dos pratos num casamento”, conta Alex, que apela ao consumo 
responsável e diz não ser “preciso comprar a linha toda”.

As matérias-primas usadas também são portuguesas, com a argila 
originária de Vagos. De resto, é a mesma que serve de base às colecções 

feitas por medida para os restantes clientes. “Testámos matérias de 
todo o mundo. Desde Espanha, Alemanha, Inglaterra, e a argila de 
Portugal foi a que se destacou por ser a mais resistente”, justifica 
Alex. Habituados a ter que produzir loiça que resista a várias lavagens 
por dia nas máquinas industriais dos restaurantes, o casal lembra que 
não é por serem feitos à mão que os pratos não vão sobreviver ao 
uso no dia-a-dia.

O plano é lançar novas  colecções  ao  longo  das  estações,  com  as  
cores 
“aquecendo e fechando”, mas apenas até que o panorama de 
investimento dos estabelecimentos comerciais volte aos níveis pré-
pandemia.

Studioneves. Das mãos de Gabi e Alex sai a loiça em que comemos
“Sucesso financeiro” no Brasil, “qualidade de vida” em Portugal

Não foi a procura por sucesso ou estabilidade financeira que levou o 
casal brasileiro a emigrar para Portugal com os dois filhos. De facto, 
os anos anteriores tinham sido “fantásticos”, com pedidos atrás de 
pedidos. Já trabalhavam com chefs de renome e estrelados, como 
Alex Atala, do D.O.M, em São Paulo. Foi a violência no Brasil que 
justificou a mudança de vida. “Trocámos o sucesso financeiro pela 
qualidade de vida”, revela Gabi.

O tom divertido com que se expressam altera-se quando explicam a 
realidade da segurança (ou falta dela) em São Paulo. O casal via-se 
obrigado a “aumentar os muros e as câmaras de vigilância de tempos 
a tempos”, mas quando a mãe de Gabi foi assaltada à mão armada 
enquanto passeava com o filho do casal sentiram que foi a gota de 
água. “Quando o João perguntou à avó ‘o que é aquilo na mão do 
senhor?’ decidimos que bastava”, recorda Alex.

Foi preciso apenas um mês para vender todo o material de produção 
e seguir para Portugal, processo facilitado pelo facto de Gabi ter 
passaporte luso, já que uma das avós é de Cantanhede, em Coimbra. 
Foi aí que perceberam pela primeira vez o interesse do público 
nas suas peças, ao venderem mais de dois mil itens usados para 
demonstrações aos clientes em menos de seis horas.

Aonde vão dar os caminhos do pós-vanguarda na cozinha?

Se, por um lado, “a recepção em Portugal foi incrível”, já que os 
portugueses são “um povo muito acolhedor”, afirma Alex, arranjar um 
local com permissão para enterrar um reservatório de gás natural para 
o forno já foi mais complicado. Uma vez que estão “a meio caminho 
entre um pequeno estúdio e uma indústria”, com 2000 produtos 
produzidos à mão por mês, mas com recurso a equipamentos de 
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ponta de forma a garantir a durabilidade, também adquirir o forno e 
a prensa hidráulica foi uma dor de cabeça. Quanto à adaptação à 
realidade comercial, as redes sociais foram “amigas” do casal que 
outrora trabalhou em publicidade, antes de decidir que o ritmo de 
trabalho era insuportável e ter decidido apostado na olaria.

Abriu-se a porta da Europa

Entre os nomes de chefs nacionais que confiaram no trabalho do casal 
estão João Rodrigues, Henrique Sá Pessoa e Gil Fernandes. “Há 
quem dê mais liberdade, há quem dê menos”, confessa Alex, embora 
considere que “os grandes chefs não pedem alterações” porque 
“respeitam a criatividade e a arte”. Ou seja, não pretendem adequar 
peremptoriamente a loiça aos elementos gastronómicos, vêem-nos sim 
como um desafio para adequar os seus empratamentos.

Contudo, há briefings que complicam o trabalho dos artistas. Foi o que 
aconteceu com o restaurante DEN, em Tóquio, no Japão. Quando o 
casal tentou perceber o que pedia o chef, a resposta surgiu através de 
uma mensagem “claramente traduzida online para português” com a 
frase: “Quero um prato que traduza as rochas que recebem a água da 
montanha”. A concepção não foi fácil, mas foi “das maiores honras”, 
refere Alex, devido à história da relação japonesa com a cerâmica e a 
porcelana.

Entre os projectos que mais marcaram o percurso profissional destaca-
se a linha criada para o restaurante Mirazur, no Sul de França. Alex 
conta que a primeira abordagem até foi feita para criar vasos de jardim, 
mas na mala que levaram para Menton, cidade francesa reconhecida 
pela qualidade da sua loiça, levaram também um “portefólio de pratos”. 
De facto, levaram 25 modelos de pratos e só quatro de vasos. “Tinha 
tido uma experiência horrível em França uns meses antes. Disseram-
me que o que eu fazia parecia de homem das cavernas. Eles queriam 
porcelana com as flores no rebordo como vemos na casa dos avós”, 
lembra Alex, entre um riso de quem conseguiu ultrapassar o “trauma”. 
Em poucas semanas renovou o seu trabalho para porcelana clássica 
que levou para mostrar ao chef argentino Mauro Colagreco do três 
vezes estrelado Mirazur, restaurante considerado o melhor do mundo 
em 2019 pela publicação The World’s 50 Best Restaurants.

“Ele disse-me para esquecer a porcelana clássica e começou a apontar 
para as minhas criações preferidas ‘quero 60 destes, 70 daqueles’ 
e eu nem queria acreditar no que estava a ouvir”, lembra Alex com 
um brilho nos olhos. “Em jeito de catarse”, o artista criou um prato em 
porcelana com as tais “flores da avó”, mas com os rebordos quebrados. 
“Foi o meu jeito de me libertar”, confessa. Quem apreciou a catarse 
foi o o chef Jordi Roca, do restaurante basco El Celler de Can Roca, 
também triplamente estrelado e considerado por duas vezes o melhor 

restaurante do mundo pelo World’s 50 Best e que quis o modelo em 
exclusivo.
 
Essa exclusividade é característica do trabalho do casal brasileiro. As 
linhas pensadas para cada um dos clientes localizados em oito países 
não são vendidas a mais ninguém. “Se algum chef quiser levar para a 
sua sala a linha que lançamos agora ao público, é preciso que tenha 
isso em mente”, ressalva Gabi.

Prioridade agora é a sustentabilidade

Nesta altura, o sucesso já está alcançado, admite o casal. Agora têm 
oportunidade de seguir a sua “ideologia” e tal passa, em grande parte, 
pela preocupação com a sustentabilidade. O principal problema é o forno 
a gás natural que queima as peças a temperaturas acima dos 1000ºC. 
Para isso, não há grandes soluções, referem. O que conseguiram fazer 
foi desenvolver novas receitas de massas que não precisam de ser 
queimadas a temperaturas tão altas para manter a mesma durabilidade, 
o que os leva a poupar 30% no consumo de gás e, consequentemente, 
na poluição através do CO2 que emitem.

O Melhor Restaurante do Mundo é o italiano Osteria Francescana

Mas o casal considera que não está numa bolha e divulga com os outros 
artesãos as medidas que toma em prol do meio ambiente. “Não serve 
de nada sermos os únicos se depois todo o mundo continua na mesma”, 
lembra Gabi. Também o material utilizado para enviar os produtos finais 
deixou de ser o poliuretano, que deu lugar ao papel reciclado. “Era bom 
que a gente aproveitasse esse jeito de mudança que a pandemia trouxe”, 
rematam.
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A REVOLUÇÃO LIBERAL FAZ ANOS!
“Atolados há mais de um século no mais funesto dos ilogismos políticos, 
esquecemo-nos de que a unidade nacional, a harmonia, a paz, a felicidade 
e a força de um povo não têm por base senão o rigoroso e exacto 
cumprimento colectivo dos deveres do cidadão perante a inviolabilidade 
sagrada da família, que é a célula da sociedade; perante o oculto da 
religião, que é a alma ancestral da comunidade; e perante o culto da 
bandeira, que é o símbolo da honra e da integridade da pátria”.

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

Ramalho Ortigão

Mais propriamente dois séculos. Foi no já remoto dia 24 de Agosto de 
1820. Mas está actual…

Os poderes públicos de hoje que se esforçam por não comemorar ou 
sequer lembrar, sucessivas datas importantes da História de Portugal 
(tentam até em muitos casos, subverte-las), não se pouparam a esforços 
e encómios, para celebrar esta data.

E nisso estão certos, pois a data deve ser muito bem lembrada e estudada, 
eventualmente, não pelos motivos quase uniformemente apresentados, 
mas por outros que consubstanciam a origem dos males que nos afectam 
ainda (ou sobretudo), hoje em dia.

Por uma vez o Presidente da Assembleia da República teve um momento 
de lucidez e atribuiu aos revolucionários de 1820 as origens da Democracia 
como a conhecemos hoje em Portugal, deixando de falar na triste figura 
histórica do defunto Presidente Soares, como sendo o “pai da democracia”.
O ridículo não mata, mas mói.

De facto 1820 representa o consumar da primeira revolução vitoriosa em 
Portugal e a intervenção dos militares na vida política do País.

Devemos ter em conta, porém, as revoltas falhadas de 1817, em 
Pernambuco e Lisboa, esta última protagonizada pelo General Freire 
de Andrade (Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano) o qual já tinha 
participado num incidente com uma unidade militar, em Junho de 1803, 
em Campo de Ourique, juntamente com o seu “irmão” Marquês de Alorna, 
justamente aquele que foi escolhido por Junot para ir comandar a Legião 
Portuguesa que foi combater por Napoleão…

As principais razões da revolta nem sequer se podiam atribuir ao 
“Absolutismo”, regime político importado da França de Luís XIV e que 
se pode dizer ter sido implantado em Portugal no tempo de D. Pedro II, 
quando este deixou de reunir as Cortes Gerais do Reino, a partir de 1698.

O Absolutismo é uma teoria política onde se defende que “alguém”, neste 
caso o Rei, deve ter o Poder absoluto e é independente de qualquer outro 
órgão. Por outras palavras, o soberano concentrava nas suas mãos todos 
os poderes do Estado.

Entre os mais insignes defensores desta teoria, encontravam-se Maquiavel; 
Jean Bodin; Jaime I de Inglaterra; Jacques-Bénigne Boussuet e Thomas 
Hobbes.

A acompanhar esta teoria política, existiu a doutrina do “Direito Divino dos 
Reis”, que defendia que a autoridade do governante emana directamente 
de Deus e que, por isso, só Deus o podia destituir.

A Monarquia Absoluta nasceu com Luís XIV, o “Rei-Sol”, logo após a morte 
do seu ministro principal, o Cardeal Mazarino.

Diz-se que nessa altura o Rei voltou-se para o seu chanceler e declarou:
“Senhor eu lhe pedi que se reunisse com meus ministros e secretários 
de estado, para dizer que até agora eu deixei o falecido senhor cardeal 
conduzir os assuntos de Estado; já é hora que eu próprio governe. Vocês 
nos auxiliarão com vossos conselhos, quando eu vos pedir”. Em seguida, 
proibiu os ministros de expedir qualquer assunto sem sua ordem.

Em Portugal nunca houve um absolutismo deste tipo, já que havia 
uma grande tradição municipalista e corporativa, desde o início da 
nacionalidade e que se desenvolveu por toda a Idade Média.

Também era tradição reunir Cortes, ficando o modelo aperfeiçoado após 
as Cortes de Leiria, de 1254.

Um modelo, aliás, que considero mais “democrático” do que aquele que 
temos hoje em dia…

Quando significativamente D. Miguel I tentou recuperar o modelo antigo, 
em 1828, já foi tarde…

Foi um erro grave da Dinastia de Bragança (pois o modelo foi importado e 
não tinha tradição em Portugal), apesar de só se ter revelado no seu maior 
esplendor com D. José I, através do Marquês de Pombal. Sem embargo, 
de este ser considerado por muitos (e defendido pela Maçonaria) como 
sendo o percursor das ideias liberais…

E apesar de ter encarnado a figura de um “déspota esclarecido” tem a 
maior estátua existente no País, que culmina numa avenida chamada da 
Liberdade. A ideia nasceu na I República, mas foi o Estado Novo que a 
terminou e inaugurou.

Penso não andar longe da verdade ao dizer que, em 1820, 90% da 
população, podendo não ser totalmente absolutista, convivia bem com o 
sistema (idêntico se passava, nas vésperas da República e do 25/4/74…).
A Revolução de 1820 surge então pelas circunstâncias.

O país estava literalmente destruído pelas invasões francesas; arruinado 
o seu comércio por causa do fim do monopólio do mesmo com o Brasil, 
por via do tratado de 1810, que a coroa portuguesa se viu obrigada a 
assinar com a Grã-Bretanha para ter a protecção inglesa; e por estar órfão 
da Família Real que tinha retirado (e não fugido, como aleivosamente se 
ouve dizer) para o Rio de Janeiro. Mas a Família Real demorou.

1 Tratado de Comércio e Navegação, de 19 de Fevereiro de 1810. Este 
Tratado piorou as condições dos decretos de 28 de Janeiro e de 11 
de Junho de 1808, que foram revogados. O que permitiu aos ingleses 
dominarem o comércio com o Brasil, estendendo as mesmas condições a 
todos os portos portugueses na Europa, na África e na Ásia,em regressar, 
não só por se sentir lá bem, como provavelmente por causdos múltiplos 
problemas existentes no território e suas fronteiras.

Entretanto deve ter-se em conta um facto da maior relevância e quase 
esquecido, que foi a construção, em 1815, de uma nova, original e brilhante 
concepção política para o país, que passou a denominar-se “Reino Unido 
de Portugal, Brasil e Algarves”. Algo inédito em todo o orbe e que visava a 
unidade e coesão do todo português, espalhado pelo mundo.

Com a Corte e o Governo do outro lado do Atlântico foi criada uma regência 
em Portugal cuja cabeça era o Marechal Beresford, que acumulava com o 
cargo de Comandante – em - Chefe do Exército Português, estando ainda 
a maioria dos principais postos entregue a oficiais ingleses.

Ora toda esta situação desagradava ao povo e com especial ênfase, à 
oficialidade portuguesa.

Os franceses tinham sido expulsos definitivamente do país em 1812 
– infelizmente não os conseguimos trucidar a todos! – mas deixaram 
por cá as ideias da Revolução Francesa, até então apenas defendidas 
por um pequeno núcleo de nobres e burgueses e alguns comerciantes 
estrangeiros normalmente associados em lojas maçónicas. Estas lojas 
enviaram, inclusive, uma delegação a Sacavém dar as boas vindas a 
Junot, em 1807, como “libertador da Pátria”.

Eu diria que representa uma cena de traição à Pátria…

Ora foi justamente um “afrancesado” e na altura Grão-Mestre da Maçonaria 
(que se viria a dividir em “inglesa” e “francesa”), o nosso conhecido 
Gomes Freire, que liderou uma tentativa de Golpe de Estado para depor 
a Regência e expulsar os ingleses do Exército. Mas houve uma delação 
(curiosamente de dois maçons) e Gomes Freire e mais onze implicados 
foram enforcados. Foi uma morte infamante.

Mais tarde todos foram glorificados pelos liberais e passaram a ser 
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conhecidos por “Mártires da Pátria”.

A nova conspiração foi organizada no Porto, cidade burguesa (comerciante) 
por natureza antiga, onde mais se fazia sentir os efeitos da destruição 
do comércio, sobretudo com o Brasil. E onde, porventura, havia menos 
vigilância das autoridades.

A conjura foi urdida numa organização secreta, fundada em 22 de Janeiro 
de 1818, para preparar uma revolução, significativamente chamada de 
“Sinédrio” (o supremo tribunal judaico que condenou Jesus Cristo), e 
desta vez houve o cuidado de se garantir o apoio de unidades militares2. 
Pontificava no Sinédrio o Desembargador da Relação Manuel Fernandes 
Tomás que goza de fama de doutrinador e pessoa íntegra, que morreu 
pobre (Figueira da Foz, 30/6/1771 – Lisboa 19/11/1822).

As operações decorreram de uma forma simples e sem oposição (o 
Marechal Beresford estava ausente, de visita ao Rio de Janeiro onde tinha 
ido solicitar mais poderes). Foi feita uma proclamação equilibrada, que não 
levantou objecções imediatas.

E com a anuência das forças vivas de Lisboa, logo a 15 de Setembro, as 
coisas pareciam bem encaminhadas, tendo-se constituído uma Assembleia 
Constituinte encarregada de elaborar uma constituição (onde é que eu já 
vi isto?).

A conjuntura internacional favorável também não foi estranha ao deflagrar 
da “revolução”. Havia um governo liberal em Inglaterra; não se vislumbrava 
qualquer ameaça da Santa Aliança e tinha havido uma revolta liberal em 
Espanha, em 9 de Março de 1820, que repôs a Constituição de Cádis, de 
1812, que tinha sido revogada em 1814.

O problema foi o “dia seguinte”. Ou seja, o dia anterior, pois é neste que 
normalmente não se prevê o que fazer depois. Logo se vê…

Onde é que eu também já vi isto?

Bom, no dia seguinte, foi-se gerando o caos, de tal maneira, que alguns dos 
principais defensores do Liberalismo vieram a maldizer as consequências 
da sua implantação como foram os casos de Herculano, Garrett e Luz 
Soriano.

2 O Sinédrio não era propriamente uma loja maçónica, mas a maioria dos 
seus membros eram maçons. Nele pontificavam personalidades como 
José Ferreira Borges, José da Silva Carvalho e João Ferreira Vieira.

“Acervo de teorias irrealizáveis, se teorias se podiam chamar, de 
instituições talvez impossíveis sempre, mas de certo modo impossíveis 
numa sociedade como a nossa e na época em que tais instituições se iam 
exumar do cemitério dos desacertos humanos”.
Alexandre Herculano

(Sobre a Constituição de 1822).

Para percebermos a Revolução Liberal, de 1820, temos que fazer uma 
breve incursão no Iluminismo e no Racionalismo, que irromperam no 
século XVIII, sobretudo nos países e povos, que adoptaram a doutrina 
Protestante.

O conceito de Democracia, apesar de se falar nos gregos – melhor dizendo, 
nos homens livres de Atenas – é moderno, apesar de já estar velho.
Tem origem nos “iluministas” e “racionalistas” do século XVIII (apesar de 
se poder recuar a Sir Francis Bacon, 1561-1626, e à “Revolução Gloriosa”, 
de 1688) os quais através da organização maçónica, desencadearam a 1ª 
Revolução com essa inspiração, nas 13 colónias inglesas, na América, em 
1776.

Seguiu-se a Revolução Francesa e a coisa nunca mais parou até hoje, 
onde se tenta “vender” o produto a todos os povos da terra.

E, claro, chocando gravemente com a Igreja Católica no plano Teológico e 
Teleológico… Mas, enfim, esse é outro patamar de discussão.

Em síntese estas ideias pretenderam e pretendem, uniformizar todas 
as religiões (tidas como grandes responsáveis pelas guerras – daí o 
presumível conceito do “Grande Arquitecto do Universo”); colocar o 

Homem no centro da vida (Andro centrismo), em detrimento de Deus 
(Teocentrismo) – incitando até o Homem a igualar-se a Deus (“à sua 
imagem e semelhança), quiçá a desafiá-lo.

Privilegia-se o indivíduo em detrimento da família, conceito mais tarde 
alargado à Nação – que não é mais do que um conjunto de famílias, 
unidas por um destino comum - substituiu-se os Dez Mandamentos pela 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e o Direito Natural pelo 
direito do voto, como fonte legitimadora do exercício do Poder.

Ser Rei por “graça de Deus” era um método que dificilmente podia ser 
condicionado; todavia se houver eleição, todo o processo pode ser 
influenciado ou manipulado. Daqui resultou o ataque ao Trono e ao Altar.

O Constitucionalismo não foi mais que uma solução transitória: o Rei 
reinava mas não governava…

A situação clarificou-se (no mundo Ocidental), no fim do século XIX 
princípio do XX: a República foi implantada, à bomba, no Sul da Europa 
(por predominância católica) e por cooptação das Monarquias, no Centro 
e Norte do mesmo Continente, já dominadas por Reformistas, Calvinistas 
e Anglicanos.

Na Rússia foi-se mais longe, extremando-se a república jacobina a que 
não se conseguiu opôr nenhum “Termidor”. Chamaram-lhe “Comunismo” 
– também conhecido por “Democracia Popular” …

Pelo meio de tudo isto inventaram-se os Partidos Políticos: talvez o maior 
cancro social de todos os tempos!

Ou seja, durante 700 anos Portugal governou-se sem qualquer ideia de 
Democracia, como passou a ser entendida após a guilhotina ter feito 
rolar mais cabeças em meia dúzia de anos, do que a Inquisição fogueou 
durante três séculos.

E não parece que nos tenhamos governado pior.

“Foram eles e suas absurdas e falsas reformas que nos trouxeram a este 
estado. Foram eles que desmoralizaram todo o País, que o deslocaram 
e revolucionaram. Reformadores ignorantes, não souberam dizer senão 
como os energúmenos de Barras e Robespierre: abaixo! Assim se 
reformou esta desgraçada terra a machado.

Mais dez anos de barões e de regime da matéria, e infalivelmente nos 
foge deste corpo agonizante de Portugal o derradeiro suspiro do espírito.
… Não contentes de revolver até aos fundamentos a desgraçada pátria 
com inovações incoerentes, repugnantes umas às outras, e em quase tudo 
absurdas, sem consultar nossos usos, nossas práticas, nenhuma razão 
de conveniência, foram ainda atirar com todo este montão de absurdos 
para além-mar…”

Almeida Garrett

(Sobre a implantação do Liberalismo em Portugal).

Resta caracterizar o Liberalismo como doutrina.

A palavra “liberal” vem do latim “liber”, que quer dizer “livre” ou “não 
escravo”.

Do ponto de vista filosófico, o liberalismo político-económico é uma 
concepção da vida nos antípodas do Cristianismo.

A génese do Liberalismo vem da Renascença, atravessa todas as querelas 
político-religiosas da Reforma e da Contra-Reforma, amadurece com a 
Guerra dos 30 Anos e toma forma através do Iluminismo e Racionalismo 
do século XVIII.

As Revoluções “Gloriosa”, Americana e Francesa, sobretudo esta, deram 
ao conceito e doutrina, um empurrão decisivo.

Bebeu ainda do “Naturalismo” e encontra no filósofo John Locke, um dos 
seus principais teorizadores, que defendeu que cada homem tem o direito 
natural à vida, à liberdade e à propriedade, e que os jovens não devem 
violar esses direitos.
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A principal oposição ao Liberalismo, logo no seu início, veio do 
“Tradicionalismo”.

A ideia fundamental do Liberalismo – que é uma doutrina política e 
económica – como sistema é considerar o Direito, como um produto da 
vontade humana sem qualquer influência transcendental3.

Tal viria a dar origem ao Direito Positivo e a postergar o Direito Natural para 
a prateleira do esquecimento.

Entronca por isso, nas mais extremas doutrinas materialistas e racionalistas.
O Liberalismo proclama a absoluta independência e autonomia do homem e 
defende que a vontade da metade mais um, é sempre expressão da Justiça.

Trata-se da imposição do número à qualidade.

Sendo os homens livres deriva, outrossim, que também são iguais, sem 
distinção que os diferencie. Resulta daqui a atomização da Sociedade e a 
tendência para o nivelamento por baixo.

Imbuído de Naturalismo, o Liberalismo tende para o racionalismo pagão 
sendo, por isso, contrário à religião, nomeadamente a Católica. Quanto 
muito admite um “Deus” pessoal, o que entra em contradição com a 
negação da intervenção sobrenatural.

Em termos políticos, o Liberalismo é sinónimo de Democracia, deificando o 
homem e tudo fazendo depender da sua vontade.

Haverá que fazer, no entanto, uma distinção: enquanto o espírito liberal apenas 
concede, que cada indivíduo possa dispor de si mesmo, o espírito democrático 
puro, exige que o mesmo individuo possa dispor também do Estado.

Além disso o Liberalismo tem em conta a “capacidade” enquanto a 
Democracia aposta apenas no Direito. A 
Democracia é, ainda, igualitária, enquanto 
o Liberalismo admite uma distinção de 
classes.

No Liberalismo o povo só pode eleger os 
legisladores, enquanto, na Democracia o 
povo pode ser o legislador.

Numa palavra o Liberalismo é reformista 
enquanto a Democracia é revolucionária. 
Eis a sua grande diferença.

Ora defendendo o Liberalismo, o sufrágio 
universal e sendo o homem a origem e o 
fim do próprio Direito, o Liberalismo não se 
sustém por si, necessita de uma República 
e da Democracia Directa.

O Liberalismo está ainda na origem do 
Capitalismo, do livre comércio e do livre 
cambismo, o que sofreu um impulso decisivo 
com as teorias de Adam Smith.

O Liberalismo começou a fortalecer-se por meados do Século XIX e a 
organização que mais se empenhou na sua divulgação e implementação, 
foi a Maçonaria, sobretudo os seus ramos inglês e francês.

Apesar das oposições havidas – e foram muitas – o Liberalismo e seus 
derivados tem sido tem sido tentado exportar para todos os povos do mundo.

3 Costa Brochado, “Para a História do Liberalismo e da Democracia Directa 
em Portugal”, p. 13.

“Os diferentes partidos não são mais do que escolas de imoralidade, e, 
portanto, companhias de comércio ilícito, onde as diferentes lutas, que 
promovem, não são mais do que o modo de realizarem o escambo das 
consciências, o sacrifício dos amigos, e o bem do País, e, por conseguinte, 
o modo de realizarem o fruto do peculato, depois de postos em almoeda 
as opiniões”.

Luz Soriano (Sobre a política do seu tempo)

Mais uma vez um grupo de homens, muitos deles íntegros e bem-
intencionados tentaram levar o país numa senda para o qual o mesmo 
não estava preparado, com ideias e actos que violentavam a consciência 
da maioria da população. Cegos no seu raciocínio e apreciação e falhos 
de autocrítica levaram o país para um futuro de convulsões e perdas, e 
se alguns progressos se conseguiram, foram sempre à custa de enormes 
sacrifícios e desastres. No caso vertente o maior desastre (para além 
do fim do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves!) resultou na pior 
guerra civil que em Portugal já houve, entre 1832 e 1834. Seguidas de 
duas outras menores em 1846/47, a “Maria da Fonte” e a “Patuleia”, que 
terminou com uma intervenção militar estrangeira humilíssima!

Estas desgraças deixaram marcas até hoje.

O progresso humano deve ser feito através de evolução progressiva e 
não por meio de actos revolucionários. Mas não há modo de se aprender.
Deste modo resta fazer uma síntese cruel, mas verdadeira e pragmática 
dos 90 anos que durou o Liberalismo em Portugal, entre 1820 e 1910.

Durou o liberalismo monárquico 90 anos, de 1820 a 1910. Foi quase um 
século de lutas partidárias e destruições constantes, durante este tempo 
desarticulou-se a Nação da sua matriz antiga, entregando-a por fim às 
hordas republicanas. Foi seu legado: seis monarcas (dois assassinados) 
e três regências; quatro constituições, das quais a de 1822 vigorou duas 
vezes e a de 1826 em três períodos diferentes (sofrendo ainda quatro 
revisões – actos adicionais) e a de 1838; 142 governos (um governo e meio 
por ano); 42 Parlamentos, dos quais 35 dissolvidos por meios violentos; 
31 ditaduras (um terço do tempo, fora da normalidade constitucional), e 51 
revoluções, pronunciamentos, golpes de estado, sedições, etc..

Este foi o “passivo” trágico, que a República herdou.

Os 16 anos que se seguiram foram de pavorosa anarquia.

A República era de fundo jacobino e logo 
anticlerical e resultou numa tentativa 
de imposição serôdia da Revolução 
Francesa.

O liberalismo estava morto, começava a 
“democracia directa”.

Como herança, os 16 anos de “Democracia 
Directa” da I República, deixaram ao País: 
oito Chefes de Estado, dos quais um foi 
assassinado, dois exilados, um resignou, 
dois renunciaram e outro foi destituído; 
52 governos (com um Chefe de Governo 
assassinado), o que dá uma média de três 
governos por ano – houve um governo 
que durou poucas horas e uma semana 
em que houve três governos, por ex.; 
oito Parlamentos, dos quais cinco foram 
dissolvidos violentamente e 11 ditaduras, 
o que nos deixa apenas cinco anos em 
que se conseguiu cumprir a Constituição 
aprovada em 1911.

E ao fazer-se um balanço muito geral de um século de regime liberal e 
democrático apuramos que entre 1820 e 1926 teve o país 16 Chefes de 
Estado, 189 governos e 50 Parlamentos dos quais 40 dissolvidos por 
meios violentos. Contam-se 42 ditaduras, quase uma, ano sim, ano não.

O que conflui numa síntese lógica e sensata: Abaixo a Revolução; viva a 
Contra Revolução!

É bom relembrar tudo isto pois, por estranhos desígnios da Providência, 
aprende-se muito pouco em Portugal.

João José Brandão Ferreira

Oficial Piloto Aviador (Ref.)

D. JoaoVI
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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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Decidi preparar a invasão de Portugal”
 

Por Maria José Oliveira  (in Público)
 
Em 1940, o Alto Estado-Maior espanhol elaborou, a pedido de Franco, um 
plano de ataque a Portugal, com a ocupação de Lisboa e a tomada de toda 
a costa nacional. 

O documento foi descoberto pelo historiador espanhol Manuel Ros Agudo, 
que esteve em Lisboa, numa terça-feira, para dar uma palestra sobre o tema.

 O plano não permitia qualquer falha. 

Tudo começaria com um ultimato (impossível de cumprir) e um prazo limite 
de 24 horas ou 48 horas, findas as quais teria início a invasão de Portugal.
A operação incluía intervenções por terra, ar e mar e as primeiras incursões 
terrestres, realizadas por um contingente de 250 mil 
combatentes espanhóis, avançariam em direcção a 
Ciudad-Rodrigo, Guarda, Celorico da Beira, Coimbra, 
Lisboa, Elvas, Évora e Setúbal - a ocupação da capital e 
a divisão do país em três parcelas constituíam os passos 
fundamentais para a conquista de Portugal. 

Ao longo de quase 70 anos, o Plano de Campanha nº 1 
(34), o grande projecto de Franco para invadir Portugal, 
delineado em plena II Guerra Mundial (1940), esteve 
“adormecido” nos arquivos da Fundação Francisco 
Franco. 

Os rumores da tentação franquista de conquistar Portugal 
há muito que circulam no meio historiográfico - até porque 
uma das grandes orientações da política externa de 
António de Oliveira Salazar, durante o conflito mundial, 
consistia na independência nacional face à ameaça da 
anexação espanhola. 

Mas só recentemente foi possível confirmar que os 
temores de Salazar tinham justificação. 

Em 2005, o historiador espanhol Manuel Ros Agudo foi 
o primeiro investigador a aceder às cem páginas que 
compõem o plano de ataque contra Portugal, elaborado 
pela 1ª secção do Alto Estado-Maior (AEM) espanhol no 
segundo semestre de 1940. 

O ineditismo da descoberta levou o investigador, de 47 
anos, a dedicar-lhe um capítulo na sua obra A Grande 
Tentação - Franco, o Império Colonial e o projecto de 
intervenção espanhola na Segunda Guerra Mundial, 
recém-editada em Portugal pela Casa das Letras.

Na próxima terça-feira, Ros Agudo é um dos oradores 
da conferência A Península Ibérica na II Guerra Mundial 
- Os planos de invasão e defesa de Portugal, a realizar 
no Instituto de Defesa Nacional, a partir das 14h30, 
numa iniciativa conjunta com o Instituto de História 
Contemporânea.

Devastador e célere 

O projecto de invadir Portugal não configurava uma “acção isolada”, como 
se pode ler numa das alíneas dos documentos analisados por Ros Agudo. 
Tratava-se de uma operação preventiva, no âmbito da ambição franquista de 
declarar guerra à Inglaterra. 

Numa altura em que França já caíra sob o domínio da Alemanha nazi, a 
Espanha, então com o estatuto de país não-beligerante, acalentava o sonho 
de um império norte-africano. 

Nem Hitler nem Mussolini podiam, em 1940, garantir a Franco a concretização 
deste desejo. 

Mas isso não fez esmorecer as ideias expansionistas e bélicas do “Caudilho”. 
A guerra contra a Inglaterra teria início com a tomada de Gibraltar. 

Porém, os estrategas do AEM prenunciavam que a primeira resposta 
britânica a este ataque fosse “um desembarque em Portugal com a ideia de 

montar uma cabeça-de-ponte para a invasão da península”. 

Por isso, no plano ofensivo, determinava-se o emprego dos “meios 
necessários para bater o Exército português e o seu Aliado, pela ocupação 
do país e defesa das suas costas”. 

Tudo isto seria realizado sem o conhecimento prévio de Hitler e Mussolini, 
porque Franco “queria manter o carácter secreto das operações, ter liberdade 
de manobra e também por questões de orgulho”, explicou Ros Agudo ao P2. 
Contudo, após iniciados os ataques a Gibraltar e a Portugal, Espanha previa 
o apoio da aviação alemã, “nomeadamente com o reforço de bombardeiros 
e caças”. 

A participação da aviação espanhola estava também definida no plano de 
ataque (com as missões de “destruir a aviação inimiga e as suas bases” 
e de “atacar os núcleos de comunicação, especialmente nas direcções da 
invasão, e os transportes de tropas”). 

Mas a Espanha receava que o vasto contingente de 
homens em terra se confrontasse com a superioridade 
luso-britânica no ar. 

Neste âmbito, o reforço alemão seria indispensável. 

Assim como se afigurava prioritário um ataque terrestre 
devastador e célere. 
Para a Marinha, o AEM planeara um conjunto de acções 
de defesa (“exercer acções com os submarinos sobre 
as comunicações inimigas”, “proteger as comunicações 
com o Protectorado de Marrocos e Baleares” e 
“efectuar acções de minagem nos próprios portos”) que 
pressupunham uma reacção rápida da Marinha britânica. 

E Salazar?

Em Dezembro de 1940, quando Franco escreveu, 
assessorado pelo AEM, que decidira atacar Portugal 
- “Decidi [...] preparar a invasão de Portugal, com o 
objectivo de ocupar Lisboa e o resto da costa portuguesa”, 
o “Tratado de Amizade e Não-Agressão”, firmado pelos 
dois países em Março de 1939, não passava de um 
documento sem importância para o “Caudilho”. 

Mas foi a partir desse acordo que os franquistas 
intensificaram as pressões diplomáticas para Portugal 
deixar de respeitar os compromissos da aliança luso-
britânica: fizeram-no através de Nicolau Franco, irmão 
do ditador espanhol e embaixador em Lisboa e também 
“aconselharam” o então embaixador português em 
Madrid, Pedro Teotónio Pereira. 

Perante os planos de anexação, Espanha não 
desprezava apenas o pacto de não-agressão, mas 
também a intervenção activa e material do Governo de 
Salazar no apoio aos franquistas durante a Guerra Civil 
de Espanha, onde três a cinco mil “viriatos” combateram 
nas fileiras das milícias da Falange, do Exército e da 

Legião espanhola, muitos deles recrutados através de anúncios nos jornais 
pagos pelo Estado, em que a rádio emitia propaganda franquista e Salazar 
tinha promovido a mobilização anticomunista (recolhendo benefícios para a 
sustentação do Estado Novo). 

 Atentando no rigor e na determinação plasmadas no Plano de Campanha nº 
1 (34), urge questionar qual o destino que reservava Franco para o ditador 
português, na eventualidade de a ocupação ter avançado. 

A documentação descoberta por Ros Agudo cinge-se aos aspectos puramente 
militares e não contempla a “sorte pessoal” do presidente do Conselho. 

Mas o historiador, professor de História Contemporânea na Universidade 
San Pablo, em Madrid, avançou ao P2 duas hipóteses: “O destino de Salazar 
e do seu Governo, no caso de Portugal não conseguir resistir à invasão, seria 
estabelecerem-se nas colónias (Angola ou Moçambique); ou podiam exilar 
o Governo para Londres, como aconteceu com alguns países europeus 
ocupados pelo Eixo”. 

Palavras encomendadas 
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Quanto ao futuro de Portugal, não há qualquer referência nos documentos, 
ficando sem resposta a pergunta sobre se a ocupação seria ou não 
temporária. 

No entanto, Ros Agudo cita no seu livro as “inquietantes” palavras de 
Serrano Suñer, ministro dos Assuntos Exteriores espanhol, ao seu homólogo 
alemão, Joachim von Ribbentrop, datadas de Setembro de 1940: “(...) 
ninguém pode deixar de se dar conta, ao olhar para o mapa da Europa, que, 
geograficamente falando, Portugal na realidade não tinha o direito de existir. 
Tinha apenas uma justificação moral e política para a sua independência 
pelo facto dos seus quase 800 anos de existência”.

Ros Agudo acredita que estas palavras, proferidas em Berlim, foram 
“encomendadas” a Suñer por Franco, com a intenção de averiguar “a reacção 
de Hitler perante a ideia de um Portugal integrado num futuro grande Estado 
ibérico”. 

Mas “o Führer não quis fazer qualquer compromisso sobre este assunto”, 
nota o historiador. 

 Apesar das declarações de Serrano Suñer, Manuel Ros Agudo não crê 
que Franco pretendesse “uma integração pura e dura num Estado ibérico”, 
porque isso arrastaria “muitos problemas”. 

“É possível que, sob uma Nova Ordem europeia, na eventualidade da vitória 
fascista e da derrota da Grã-Bretanha, Franco tivesse permitido a existência 
de um Portugal marioneta, fascista e inofensivo”, diz. 

E, continuando num exercício de História virtual, acrescenta: “Se a Rússia 
tivesse sido eliminada por Hitler, o grande confronto, ou a Guerra Fria dos 
anos 50 e décadas posteriores, teria acontecido entre os EUA, por um lado, 
o grande bloco euro-africano fascista, pelo outro, assumindo este último um 
papel semelhante ao bloco soviético que conhecemos. Tanto a Espanha 
como Portugal teriam feito parte desse bloco constituído pelas potências do 
Eixo”. 

Nos últimos meses de 1940, o Plano de Campanha nº 1 (34) esteve prestes 
a ser realizado. 

Franco ordenara a prontidão militar para o ataque. 

Mas o que lhe sobrava em meios operacionais faltava-lhe em condições 
políticas, nomeadamente a garantia dos apoios alemão e italiano e a 
concretização das ideias imperialistas. 

“Os requisitos políticos para dar esse passo - as garantias de obtenção de 
um império em África - acabaram por não ser dados”, explica Ros Agudo. 

 O plano foi então depositado em arquivo e tornado inacessível durante 
quase sete décadas...

É muito triste...

“No final da tarde fria, recebo a visita inesperada dos meus dois filhos. Um 
médico, outro engenheiro.Ambos bem sucedidos nas suas profissões. 
Faz menos de uma semana da morte da minha mulher.  Ainda me sinto 
abatido pela perda que mudou os rumos e o sentido da vida para mim.
Sentados à mesa da sala da casa simples, onde agora moro sozinho, 
começamos a conversar. O assunto é sobre o meu futuro. 

Um frio me percorre a espinha. Logo tentando convencer-me de que o 
melhor para mim é passar a viver num lar geriátrico. Reajo. Argumento 
que a sombra da solidão não me assusta. A velhice, muito menos. Mas, 
os meus filhos insistem. Dizem que gostariam que eu fosse morar com 
um ou outro. Lamentam, entretanto, que as dependências dos seus 
amplos apartamentos à beira-mar estejam ocupadas. Além disso, 
eles e  as minhas noras trabalham os dois expedientes. Portanto, não 
teriam como me assistir. Isso, sem contar com os meus netos, sempre 
impossíveis.

Em meu favor, argumento já sem muita convicção que, nesse caso, 
eles bem poderiam ajudar-me a pagar uma cuidadora. À minha frente, 
o médico e o engenheiro dizem que seriam necessárias, na verdade, 
três cuidadoras em três turnos e todas com carteira assinada. O que 
gastaria em tempos de crise, uma pequena fortuna ao fim de cada mês. 
Sucumbo à proposta de ir viver num abrigo. Aí vem outra sugestão: 
preciso vender a casa. O dinheiro servirá para pagar as despesas do 
lar geriátrico por um bom tempo, sem que ninguém se preocupe. Nem 
eles, nem eu.

Rendo-me aos argumentos por não ter mais forças de enfrentar tanta 
ingratidão. Não falo sobre o sacrifício que fiz durante toda a vida para 
custear os estudos de ambos. Não digo que deixei de viajar com a 
família a passeio, de frequentar bons restaurantes, de ir a um teatro 
ou trocar de carro para que nada faltasse a eles. Não valeria a pena 
alegar tais factos nessa altura da conversa. Daí, sem dizer uma só 
palavra, decido juntar os meus pertences. Em pouco tempo, vejo uma 
vida inteira resumida a duas malas. Com elas, embarco rumo a outra 
realidade, bem mais dura. Um abrigo de idosos, longe dos filhos e dos 
netos.

Hoje, nos braços da solidão, reconheço que consegui ensinar valores 
morais aos meus filhos. Mas não consegui transmitir a nenhum dos dois 
uma virtude chamada gratidão...”

Jacques Cerqueira
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Ilha Sentinela do Norte no Oceano 
Índico

O lugar mais hostil do mundo: a Ilha Sentinela do Norte

Estabeleceram-se na região há 60 mil anos e recebem os visitantes 
com violência.

É difícil acreditar que existem pessoas no mundo que nada sabem 
sobre televisão, nunca viram um carro ou roupa confeccionada. 
Contudo, ainda existem tribos que estão completamente à parte da 
civilização global e não mantêm qualquer tipo de contacto com o 
mundo exterior. Completamente intocados pela civilização moderna.
Com quase 60 mil anos de idade, a Ilha Sentinela do Norte, coberta 
com florestas, é uma parte das ilhas de Andaman e Nicobar, que fica 
no Oceano Índico, entre Mianmar e Indonésia. Lá, é o local onde 
existe uma das tribos mais isoladas do planeta. Os sentinelenses, 
que vivem no norte da ilha, são tão hostis ao contacto externo que 
a ilha foi considerada o lugar mais difícil do mundo para se visitar.

Os sentinelenses parecem ser descendentes directos dos primeiros 
seres humanos que surgiram a partir da África. A quantidade 
de habitantes ainda não pode ser certificada, mas estima-se que 
existam entre 50 e 150 (500?) nativos. Não importa o carácter do 
visitante, ao chegar às margens da ilha, seja de propósito ou por 
acidente, os ilhéus recebem os intrusos quase sempre da mesma 
forma: com lanças e flechas, em posição de ataque. Presentes, como 
alimentos e roupas, não têm importância para eles. Essa hostilidade 
chegou ao ponto de os nativos oferecerem resistência às missões de 
salvamento após o tsunami em 2004.

No momento em que o tsunami desastroso atingiu o Oceano Índico, 
um grupo de socorristas ofereceu ajuda para os sentinelenses, 
através de um helicóptero da marinha indiana. Eles queriam 
encontrar e ajudar os sobreviventes, embora as chances fossem 
pequenas. Tentaram descer pacotes de comida para o chão, mas 
foram recebidos com a hostilidade dos nativos, inclusivé guerreiros 

sentinelenses surgiram da selva densa e atiraram lanças, flechas e 
pedras tentando atingir o helicóptero.

Não se sabe muito sobre este povo tribal: a linguagem é estranha e 
os hábitos desconhecidos. As suas habitações estão escondidas na 
mata densa e fechada, por isso não existe nenhuma pista sobre como 
vivem. Tudo o que se sabe é que os sentinelenses são caçadores e 
colectores, pois eles não cultivam nada, ao que se julga.

Vivem de frutas, peixes, tubérculos, porcos selvagens, lagartos e 
mel. A Índia tem a soberania sobre Sentinela do Norte, mas acredita-
se que as pessoas dessa ilha nem sequer sabem o que é a Índia. 
Depois de várias tentativas fracassadas para se conseguir um 
contacto amigável, o governo indiano finalmente afastou-se e fez 
com que todas as visitas à ilha fossem proibidas.

O Governo da Índia impôs uma zona de exclusão e protecção de 
5 milhas (9,3km) para toda a ilha e suas águas circundantes, para 
manter os turistas, exploradores e outros intrometidos à distância. 
Encontros acidentais ainda ocorrem e nenhum deles termina bem. 
Há várias histórias de horror de como os sentinelenses têm tratado 
‘convidados’: a maioria das pessoas regressa da ilha aterrorizada e 
ferida, quando regressa.
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Em 1896, um fugitivo das prisões britânicas da Andamans, ficou à deriva 
no mar e acabou por ir parar às margens da ilha por acidente. Poucos 
dias depois, um grupo de busca encontrou o corpo numa praia, perfurado 
por flechas e com a garganta cortada. Em 1974, um grupo foi até lá para 
fazer um documentário e o director do filme acabou por ser ferido por uma 
flecha na perna.

Em Agosto de 1981 o navio Primrose encalhou na Ilha Sentinela do 
Norte durante um tufão, e o capitão do cargueiro enviou esta mensagem 
a pedir auxílio – “Homens selvagens, provavelmente mais de 50, com 
armas caseiras, estão fazendo dois ou três barcos. Temo que eles nos 
alcancem no pôr do Sol. A vida de todos os tripulantes está em risco.” 
Felizmente o mau tempo impediu os sentinelas, armados com flechas e 
lanças de chegarem ao navio nas canoas, acabando os 33 tripulantes de 
serem resgatados por helicóptero, numa arriscada operação, devido às 
condições climáticas adversas.

Destroços do navio Primrose.

Tentativas de contacto

O antropólogo indiano Triloknath Pandit realizou diversas viagens, 
patrocinadas pelo governo, para Sentinela do Norte no início dos anos 
90. “Às vezes, eles viram-nos as costas e sentam-se nos seus quadris 
como se fossem defecar“, disse ele.

“Isso é um símbolo de insulto para eles, já que não éramos bem-vindos”. 
Surpreendentemente, houve apenas um caso em que uma pessoa de 
fora não enfrentou uma recepção agressiva.
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La tentative de renverser l’Amérique
par Guy Millière

Traduction du texte original: The Attempt to Overthrow America

•	 La situation était devenue «préoccupante», en fait, avant même que 
les résultats de l’élection présidentielle de 2016 ne soient connus. 
Comme on peut maintenant le voir en lisant le rapport rédigé pour le 
Ministère de la Justice par Michael Horowitz, les members de l’admi-
nistration Obama au plus haut niveau ont agi pour empêcher Donald 
Trump de remporter l’élections présidentielle, puis, après cela, pour 
le faire tomber, en menant une tentative de coup d’État.

•	 Les maires de nombreuses villes et d’autres responsables locaux 
ont délibérément protégé les criminels, pas les citoyens respectueux 
des lois, et ont permis que les destructions surviennent.

•	 «Je pensais que la situation était rude et partisane il y a 30 ans – ce 
n’était rien comparé à aujourd’hui. Les choses ont fondamentale-
ment changé ... [la gauche] est un parti révolutionnaire rousseauiste 
qui veut la démolition du système ... Ils veulent une victoire poli-
tique totale. Ils ne sont pas intéressés par les compromis. Ils ne sont 
pas intéressés par le dialogue, les échanges de points de vue ... Ils 
pratiquent une religion de substitution. Ils nous considèrent, nous, 
leurs opposants politiques ... comme mauvais parce que nous nous 
opposons à l’utopie progressiste qu’ils essaient de mettre en oeuvre 
...» - William Barr, Ministre de la justice des Etats-Unis, Fox News, 
9 août 2020.

•	 «Aujourd’hui, notre pays est confronté à la menace d’instauration 
d’une tyrannie la plus sérieuse de toute notre histoire». - David Ho-
rowitz, Frontpage Mag, 10 août 2020.

La vague d’émeutes qui a suivi la mort de George Floyd à Minneapolis le 
25 mai n’a sans doute rien à voir avec la mort de Floyd, et tout à voir avec 
la volonté de groupes qui veulent faire tomber l’Amérique. Les maires de 
nombreuses villes et d’autres responsables locaux ont délibérément protégé 
les criminels, pas les citoyens respectueux des lois, et ont permis que les 
destructions surviennent. Sur la photo: des feux d’artifice, lancés par des 
émeutiers, explosent au milieu d’un groupe de policiers à Washington DC le 
30 mai 2020. (Photo d’Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images)

La mort de George Floyd à Minneapolis le 25 mai peut apparaître, avec 
le recul, comme un prétexte au déclenchement du chaos. Son décès 
sous le genou d’un policier blanc a été immédiatement suivi d’une vague 
d’émeutes au cours de laquelle des quartiers entiers de plusieurs grandes 
villes ont été dévastés. Des magasins ont été pillés, des bâtiments ont 
été incendiés, et des personnes ont été assassinées alors que les maires 
et d’autres responsables locaux ont choisi de laisser les émeutiers se 
déchaîner, d’attiser le conflit racial et de protéger les criminels plutôt que 
les citoyens d’être brutalisés. Les émeutes sont rapidement apparues 
comme n’ayant rien à voir avec la mort de Floyd, et tout à voir avec la 
volonté de groupes qui veulent fare tomber l’Amérique.

Dans le passé, des membres de l’organisation radicale Antifa avaient 
commis des actes de violence, mais ils n’avaient jamais pu semer la 
terreur dans les grandes villes. Cette fois, ils ont pu, et ils l’ont fait.

Le mouvement marxiste Black Lives Matter (BLM), qui semblait avoir 
disparu depuis l’élection du président Donald J.Trump - qui, incidemment, 
a fait plus pour les communautés minoritaires noires et hispaniques en 
trois ans que ses prédécesseurs en plusieurs décennies – est soudain 
réapparu, bien financé et bien organisé, et a été au cœur des émeutes. 
Il a reçu le soutien des maires de plusieurs grandes villes et a gagné en 
popularité. Il s’est attaqué aux statues d’anciens propriétaires d’esclaves, 
tels que George Washington, puis à celles de l’ancien esclave devenu 
abolitionniste, Frederick Douglass. À Washington, DC et à New York, 
le slogan «Black Lives Matter» a été peint sur les avenues en énormes 
lettres jaunes - à New York par le maire lui-même.

C’est la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un mouvement 
marxiste reçoit l’appui de grandes entreprises: Amazon, Microsoft, 
Nabisco, Gatorade, Deckers et d’autres grandes entreprises américaines 
ont fait don de centaines de milliers de dollars à la Black Lives Matter 
Global Network Foundation, aujourd’hui principale bénéficiaire 
des largesses du secteur entrepreneurial américain. De nombreux 
collèges et universités ont aussi décidé d’appuyer le mouvement. Les 
administrateurs de l’Université de Princeton ont décidé de retirer le nom 
de Woodrow Wilson de l’école de politique publique de l’université. Ils 
ont dit avoir examiné «la longue et dommageable histoire du racisme 
en Amérique» et que «la pensée et les politiques racistes de Wilson 
font de lui un homme dont le nom ne peut être donné à une école ou un 
collège». Des appels à «#CancelYale» ont inondé les réseaux sociaux, 
soulignant qu’Elihu Yale était un propriétaire d’esclaves et un marchand 
d’esclaves, et que l’université ne pouvait garder son nom. Le président 
de l’Université de Yale, Peter Salovey, a déclaré que le changement de 
nom n’aurait pas lieu, expliquant qu’Elihu Yale était un homme semblable 
à d’autres en son temps, et n’etait pas une «exception».

C’est la première fois aussi que les maires et les responsables de 
grandes villes américaines ont délibérément protégé les criminels, 
pas les citoyens respectueux des lois, et permis que des destructions 
surviennent. Le maire de Seattle, Jenny Durkan, a abandonné une zone 
entière de la ville, surnommé CHAZ (et plus tard CHOP) aux émeutiers, 
a suggéré que la zone, sans présence policière, créerait un «été de 
l›amour», puis n’a rien fait pendant que viols, vandalisme et meurtres 
survenaient. Le maire de Portland, Ted Wheeler, a permis pendant 
trois mois qu’un quartier entier de la ville soit la proie des émeutiers. 
Les conseils municipaux de New York et de Los Angeles, les deux 
plus grandes villes américaines, ont voté en faveur d’une diminution 
drastique des budgets des forces de police de leurs villes. Le conseil 
municipal de Minneapolis est allé encore plus loin et a voté la dissolution 
complète les forces de police de la ville.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans un geste de 
soumission à la horde, a décrit le désordre violent qui règne à Portland 
de démonstration de «l’immense pouvoir des manifestations pacifiques», et 
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elle a comparé les agents des forces fédérales venues défendre un bâtiment 
fédéral contre des incendiaires d’équivalents des «sections d’assaut» du 
temps du nazisme.

L’ancien président Barack Obama, qui s’exprimait lors des funérailles d’un 
leader des droits civiques, le représentant John Lewis, a comparé le président 
Trump au gouverneur ségrégationniste de l’Alabama dans les années 1960, 
George Wallace - un démocrate. Il a parlé de «policiers agenouillés sur le cou 
des Noirs américains», et déformé abusivement les faits. À Minneapolis, un 
seul policier a posé le genou sur le cou d’un seul Noir américain, et cela s’est 
produit une seule fois. Le policier est en prison, en attente de jugement, et 
son acte a été sévèrement et universellement condamné.

L’idée que la police américaine est «raciste» a été utilisée pour justifier des 
émeutes et des destructions. Certains policiers sont peut-être racistes, mais 
accuser tous les policiers américains de racisme ne correspond pas à la 
réalité. Les statistiques montrent que la grande majorité des Noirs tués par 
des policiers sont des hommes armés et dangereux. Et les policiers qui 
doivent tirer sont parfois noirs. Les statistiques montrent également qu›en 
moyenne, 94% des Noirs tués chaque année aux États-Unis sont tués par 
d›autres Noirs. Nombre de gens qui parlent de racisme ne semblent pas du 
tout préoccupés par les vies noires supprimées par d’autres noirs. Pendant 
les émeutes - au cours desquelles des personnes ont été tuées par des 
émeutiers ou par des pillards qui ont utilisé les émeutes comme couverture - 
les principales victimes étaient des Noirs, parfois des enfants noirs.

En 2017, l’ancien président de la Chambre des représentants Newt Gingrich 
s’était inquiété des émeutes sporadiques qui éclataient à l’époque dans les 
endroits où des orateurs conservateurs étaient invités à prendre la parole. Les 
États-Unis, a-t-il dit, «sont en proie à une guerre civile culturelle unilatérale ... 
Se rendre ou combattre, tel est le choix, le future du pays est en jeu».

La situation était, en fait, devenue «préoccupante» avant même que les 
résultats de l’élection présidentielle de 2016 soient connus. Comme on peut 
maintenant le voir en lisant le rapport rédigé pour le Ministère de la Justice 
par Michael Horowitz, les members de l’administration Obama au plus 
haut niveau ont agi pour empêcher Donald Trump de remporter l’élection 
présidentielle, puis, après cela, pour le faire tomber, en menant une tentative 
de coup d’État.

Le lendemain des élections de 2016, des gens sont descendus dans la rue 
en portant des pancartes disant: «Pas mon Président», et la légitimité du 
président Trump a donc été immédiatement remise en question. Le jour de 
son investiture, dans le centre-ville de Washington DC, de violentes émeutes 
et des actes de vandalisme ont éclaté.

Au cours des semaines qui ont suivi, le président Trump a été accusé, sans 
preuve, de «collusion avec la Russie». Les fausses accusations ont duré plus 
de deux ans et ont entravé la gestion du pays. L’ancien directeur de la CIA, 
John Brennan, a affirmé à l’époque que le Président Trump «travaillait avec 
les Russes» et était un «traître». Lorsque les accusations se sont avérées 
infondées, les accusateurs du Président, dans l’espoir de le faire tomber, se 
sont tournés vers une conversation téléphonique entre le Président Trump 
et le Président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président Trump a été 
décrit comme ayant «mis en danger la sécurité du pays». Une procédure 
de destitution, menée en violation de toutes les règles, a été enclenchée. 
Lorsque le professeur de droit Jonathan Turley a souligné que les règles 
étaient violées, il a reçu des menaces de mort. Le professeur émérite de 
Harvard, Alan Dershowitz, a déclaré que «Si le Congrès destituait le Président 
Trump en invoquant l’abus du Congrès, ce serait un abus de pouvoir de la 
part du Congrès». Les membres de gauche de la Chambre des représentants 
ont quand même voulu procéder à la destitution du Président. Ils ont échoué.
Lors des actions menées pour tenter d’annuler l’élection de 2016 – la vie 
d’autres personnes, poussées à se «retourner» contre Trump et à procéder 
à de faux témoignages contre lui a été dévastée.

Les preuves montrent maintenant clairement que le Général Michael Flynn, 
un général quatre étoiles remarquable et un héros de guerre, a été victime 
d’un piège qui l’a forcé à démissionner, l’a ruiné financièrement et a failli 
détruire sa vie. Il est maintenant confronté à une tentative de le piéger à 
nouveau venant d’un juge politisé, Emmett Sullivan, et d’un système 
judiciaire tout aussi politisé. Bien que le procureur et le Ministère de la 
Justice, ait prononcé un non lieu en soulignant que de nombreuses preuves 
montraient que les accusations contre Flynn étaient infondées - le juge 
Sullivan a décidé, illégalement, et dans un comportement digne de l’ex-
Union soviétique, qu’il serait à la fois le juge et le procureur, et a continué à 
prétendre traiter du dossier. Le jugement n’a toujours pas été rendu. Carter 
Page, George Papadopoulos, Roger Stone et Jerome Corsi sont d’autres 

citoyens innocents qui ont eux aussi été incriminés sans motif.

Le procureur général William Barr a récemment déclaré:

«Je pensais que la situation était rude et partisane il y a 30 ans – ce n’était 
rien comparé à aujourd’hui. Les choses ont fondamentalement changé ... [la 
gauche] est un parti révolutionnaire rousseauiste qui veut la démolition du 
système ... Ils veulent une victoire politique totale. Ils ne sont pas intéressés 
par les compromis. Ils ne sont pas intéressés par le dialogue, les échanges 
de points de vue ... Ils pratiquent une religion de substitution. Ils nous 
considèrent, nous, leurs opposants politiques ... comme mauvais parce que 
nous nous opposons à l’utopie progressiste qu’ils essaient de mettre en 
oeuvre...»

Barr a récemment, lors de son témoignage devant un comité de la Chambre 
des représentants, posé la question: «Depuis quand est-il acceptable 
d’incendier un tribunal fédéral?»

Il y a trente ans, bien des choses étaient différentes, en effet. Des forces 
destructrices étaient néanmoins à l’œuvre. Quelques auteurs ont tenté à 
l’époque de sonner l’alarme, sans succès.
Dans un livre publié en 1992, The Devaluing of America: The Fight for Our 
Culture and Our Children, l’ancien secrétaire à l’Éducation William J. Bennett 
a cité le célèbre historien démocrate Arthur M. Schlesinger Jr:
«Les liens de cohésion nationale dans notre république sont déjà très fragiles. 
L’éducation doit viser à renforcer ces liens, pas à les affaiblir ... L’alternative à 
l’intégration est la désintégration».

La même année, l’analyste politique Martin Anderson a publié Impostors 
in the Temple: American Intellectuals Are Destroying Our Universities and 
Cheating Our Students of Their Future. «Ils prétendent enseigner», écrivait-il, 
«ils prétendent faire un travail original et important. Ils ne font ni l’un ni l’autre. 
Ce sont des imposteurs dans le temple. Et de ces imposteurs découlent la 
plupart des maux qui affectent l’éducation en Amérique».

La même année encore, le grand économiste et commentateur social, Thomas 
Sowell, qui est noir, a écrit dans son livre, Inside American Education: «Qu’il 
soit flagrant ou plus subtil, le lavage de cerveau est devenu une activité 
majeure et chronophage dans le système d’éducation américain, à tous les 
niveaux de celui-ci».

Ce qui est à l’oeuvre est davantage qu’un lavage de cerveau. Il faut parler 
aussi de la longue marche des radicaux au sein des institutions américaines 
décrite par Roger Kimball dans son livre The Long March: How the Cultural 
Revolution of the 1960 Changed America. Les étudiants passés par 
l’université ont obtenu leur diplôme, ils ont intégré le gouvernement et les 
grandes entreprises, et subvertissent la culture américaine de l’intérieur.
L’auteur américain David Horowitz, a qualifié ce qui se passe depuis le 8 
novembre 2016 de «sabotage», et a récemment écrit:

«Sur la rotonde du Jefferson Memorial à Washington sont inscrits ces mots: 
‘J’ai juré sur l’autel de Dieu une hostilité éternelle envers toute forme de 
tyrannie exercée sur l’esprit de l’être humain’. Ces mots de Thomas Jefferson 
sont au cœur de la démocratie américaine, dont il a été l’un des principaux 
fondateurs. C’est pour cela que le premier amendement de la Déclaration 
des droits est le premier amendement, et pas le deuxième, le quatrième ou 
le cinquième.

«Aujourd’hui, notre pays est confronté à la menace d’instauration d’une 
tyrannie la plus sérieuse de toute notre histoire.
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DIA MUNDIAL DA PAZ 
Como todos os anos, sendo já doze que se contam, a Liga dos Comba-
tentes (LC) e a Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA), 
ambas sócias da World Veterans Fédération - FMAC – Fédération Mondiale 
des Anciens Combattants, celebraram o Dia Mundial da Paz, estabelecido 
em 1981 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que em 2001 desig-
nou esta data para convocar as nações a cumprir 24 horas de não-violência 
e cessar-fogo junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar no Mu-
seu do Combatente em Belém.

Devido à epidemia actual, tanto a caminhada como a corrida tiveram de 
ser abolidas, sendo numa pequena mas significativa cerimónia que se pro-
moveu o pedido pelas Nações Unidas – “ que neste dia haja união entre 
os povos e o fim das hostilidades entre si, que se dignifiquem os valores 
reflectindo numa maior sensibilização e consciência pública sobre aspectos 
que conduzem à paz” .

Presentes o Presidente da LC, Tenente General Joaquim Chito Rodrigues, 
Major General Fernando Aguda, Vice-Presidente da LC e membros da Di-
recção Central,  Coronel Lopes Dias Presidente da ADFA e seu Vice-Pre-
sidente ,  Eng António Garcia Miranda bem  como outros sócios das duas 
instituições.
O Comandante Mar-e-Guerra Filipe Macedo iniciou a sessão com a 
leitura da  Mensagem do Secretário-Geral das Nações Unidas para o Dia 
Internacional da Paz 2020: 
“O Dia Internacional da Paz é dedicado a instar as partes beligerantes em 
todos os lugares a depor as armas e a trabalhar pela harmonia.Como a 
pandemia de COVID-19 continua a devastar o Mundo, este apelo é mais 
importante do que nunca. É por isso que apelei por um cessar-fogo global 
em Março.O nosso Mundo enfrenta um inimigo comum: um vírus mortal 
que está a causar imenso sofrimento, destruindo meios de subsistência, 
contribuindo para as tensões internacionais e exacerbando os já formidá-
veis desafios de Paz e Segurança.O foco do Dia Internacional da Paz deste 
ano é “Moldar a Paz Juntos”.Com esse espírito, e para marcar nosso 75º 
Aniversário, as Nações Unidas estão a reunir as pessoas para uma conver-
sa global sobre como moldar o nosso futuro e reforçar a Paz em tempos 
difíceis.Nestes dias de distanciamento físico, podemos não ser capazes de 
ficar perto uns dos outros. Mas, ainda assim, devemos permanecer juntos 
pela Paz.E, juntos, sei que podemos – e iremos – construir um Mundo mais 
justo, sustentável e equitativo.”

António Guterres – Secretário-Geral da ONU 

Em seguida o Presidente da ADFA fez a primeira alocução relativa ao dia 
que se vive e ao seu espírito, terminando o Presidente da LC  com as pala-
vras que se reproduzem:

Senhor Presidente da ADFA, Cor Lopes Dias

Senhor Major General Aguda Vice Presidente da LC

Ilustres membros da Direcção da Liga dos Combatentes e da ADFA
Face a situação de contingência em que vivemos, de forma simbólica, muito 
simples, mas como sempre muito forte e exemplar em significado, não 
quisemos deixar de evocar a Paz, no Dia  Mundial da Paz, estabelecido 
pela ONU.

Nós que fizemos a guerra, ao celebrarmos sistemàticamente  a Paz, 
deveríamos ser apontados como exemplo e usarem-nos como elemento 
dissuasor de outras guerras. Face ao que fazemos e ao que dizemos. Mas 
certamente mais uma vez poucos nos ouvirão.

A mensagem do Presidente da ONU Dr. António Guterres, apela a um calar 
das armas a nível global para juntos enfrentarmos o actual inimigo comum. 
Um inimigo não humano, planetário que nos ameaça como sofisticada arma 
biológica. 

O apelo à Paz da ONU é por isso objectivo ainda mais complexo e ainda 
mais difícil de atingir do que  em anos anteriores.

Por um lado calar as armas, no mundo, sabemos quão difícil será atingir um 
dia esse objectivo. 

Na própria União Europeia continuam antagonismos e contradições graves 
de que a Turquia e a Grécia são exemplos.

Por outro lado, enfrentar, sem armas, um inimigo da vida humana, global, 
invisível, insidioso, traiçoeiro, que nos afasta uns dos outros e que 
mata biologicamente, apresentando-se de forma desconhecida e tendo 
conseguido aplicar o Princípio da Surpresa, cujo comportamento se tornou 
viral, torna o combate extraordinariamente difícil.

Acreditamos que esforços individuais e conjuntos convergentes a nível 
mundial, tais como a Aliança para uma vacina comum, disponível para 
todos, possa minimizar grandemente a ameaça. 

Este objectivo de minimizar a ameaça está de facto nas nossas mãos se 
cumprirmos as recomendações dos especialistas, que lutam diariamente 
para conhecer e ajudar a combater tal inimigo.

Vivemos por isso uma Paz e uma Liberdade condicionadas.

Só há Paz e Liberdade se houver Bem-Estar. 

E hoje a ausência de Bem Estar alargou-se à generalidade das pessoas, 
as quais viram alteradas ou destruídas as suas condições de vida normal, 
para além de verem a sua liberdade condicionada a estados de alerta, 
calamidade, de emergência e de contingência em curto espaço de tempo 
e sem fim a vista.
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Nós, antigos combatentes, que sabemos o que é ter 
que sair da picada para o trilho, da clareira para a 
floresta, para evitar emboscadas, sabemos que mesmo 
cumprindo todas as regras sanitárias recomendadas, 
não estamos livres de sermos atingidos, vendo a 
flagelação a que temos estado sujeitos, transformada 
em ataque frontal e individual.

Por isso, aqui estamos hoje evocando o dia mundial 
da Paz de forma diferente. De máscara, afastamo-nos 
fìsicamente uns dos outros e reduzindo ao mínimo 
o número de presenças. Após doze anos, fazemo-lo 
sem corrida, nem marcha pela Paz, mas não deixamos 
de aqui estar para com esta simbólica cerimônia 
homenagearmos todos aqueles que nos deixaram e se 
encontram em Paz eterna e entre eles aqueles cujos 
nomes se encontram nas lápides que nos rodeiam.

 Nós, que ainda vivemos, apelemos na linha orientadora 
da mensagem do Presidente da ONU para que juntos 
lutemos para ultrapassar e vencer a atual ameaça da 
humanidade, pois é global, ameaça a saúde todos, 
as condições de vida de todos, a economia de todos, 
de forma ofensiva, persistente e duradoura, criando 
situações catastróficas.

Face a uma ofensiva poderosa, a defensiva é a solução. Mas uma Defensiva 
Móvel capaz de criar bolsas onde possam ser lançados poderosos contra-
ataques. E esta defensiva, uma vez bem organizada, conduzir-nos-á ao 
êxito. 

Está nas nossas mãos, com respeito pelos princípios da defensiva, 
transformarmos a esperança em confiança que nos trará o retorno à vida 
normal, com Paz, Liberdade, Justiça e Bem Estar.

Fazemos votos para que para o ano possamos estar novamente aqui, 
podendo marchar ou correr tranquilamente, como no passado.

Viva a ADFA

Viva a Liga dos Combatentes

Museu do Combatente, 21 de Setembro de 2020

TGeneral Joaquim Chito Rodrigues.

 

Seguiu-se a cerimónia de deposição de duas coroas de flores das duas 
instituições e ouviram-se o toque aos mortos, fez-se um minuto de silêncio, 
o toque de alvorada e o Hino da Liga dos Combatentes. 

As coroas de flores, já depois do final da cerimónia, foram depostas no 
Memorial ao Combatente na Capela do Combatente.
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O estado a que isto chegou. 
Basta abrir os olhos

José Manuel Fernandes - Observador

Os velhos morrem. Os pagamentos da segurança social não chegam. As 
regras da democracia são subvertidas. A oposição passou a colaborar com 
a situação. O país apodrece à espera dos dinheiros da Europa.

Na verdade vem nos livros, não tínhamos que nos admirar. Boccaccio já nos 
tinha avisado que quando a peste chega os homens se evitam, os parentes se 
distanciam, o irmão é esquecido por irmão, muitas vezes o marido pela mulher, 
que até houve pais e mães que abandonaram os filhos à sua sorte. Sim, eu 
sei, foi na Peste Negra, quando quase um terço dos europeus morreram, 
quando a medicina era impotente, quando ainda estávamos na Idade Média.

Mas quando leio os relatos do que se passou no lar de Reguengos, quando 
verifico o abandono a que aqueles velhos estavam entregues, quando 
sei que a inspecção da Ordem dos Médicos verificou que muitos doentes 
morreram de desidratação porque não lhes davam água – sim: não bebiam 
água suficiente – e que quem lá foi encontrou lixo por todo o lado e até 
urina seca no chão, quando sobretudo constato que a morte de 18 seres 
humanos em Reguengos sobressaltou menos o país do que a morte dos 
animais em Santo Tirso, sei que não estamos tão longe como pensamos das 
personagens do Decameron.

Não é só a pobreza – que há muita e muito antiga –, e também não é só 
o medo do vírus – que toma amiúde proporções irracionais. É tudo isso 
e é também aquilo a que um dia Salgueiro Maia chamou “o estado a que 
isto chegou”. E o “estado a que isto chegou” é que o país, como um todo, 
no fundo não é assim tão diferente do que Tânia Pereirinha encontrou 
naquela terra do interior alentejano: “Há um clima de receio e de medo em 
Reguengos, é um ambiente quase feudal, em que o presidente da Câmara 
controla tudo e as pessoas não querem falar. (…) À boca pequena há um 
julgamento público, mas ninguém quer dar a cara e falar. Toda a gente tem 
alguém que trabalha na Câmara, na Junta de Freguesia, na Misericórdia ou 
na Fundação. Têm medo de perder o emprego”.

O que é que permite que a ministra do Trabalho e da Solidariedade Social não 
tenha lido o relatório mais importante de Reguengos, não ache que os surtos 
nos lares sejam demasiado grandes e diga que a sua “preocupação não tem 
sido apurar as responsabilidades” e, mesmo assim, continue ministra?

É o mesmo “estado a que isto chegou” que permite ao secretário de Estado João 
Galamba usar a sua conta do Twitter para tratar um crítico como sendo “um aldrabão 
encartado” e não haver o mínimo sobressalto – nem sequer um solavancozinho, 
prova de como já vão longe os tempos em que um ministro (João Soares) usar uma 
rede social para insultar um adversário ainda tinha um custo político.

É neste “estado a que isto chegou” que sabemos que Portugal foi o país da 
União Europeia que sofreu a maior contração da produção industrial (ver 
gráfico) mas isso não chega quase a ser notícia. Há milhares e milhares de 
portugueses a ser afectados por esta retração económica, mas que importa 
isso se uma dúzia de idiotas com máscaras brancas e umas tochas dão para 
abrir telejornais uma semana inteira?

Mas se quiserem falar a sério do “estado a que isto chegou”, então notem 
que das contas nacionais divulgadas a semana passada pelo INE resulta 
que em seis meses, de Dezembro a Junho, a economia encolheu 17%, o 
que significa que regressou ao tamanho que tinha há 21 anos, em 1999. 
Entretanto já se está a crescer alguma coisa, mas ninguém sabe quando 
voltaremos à casa de partida. Sobretudo porque em Portugal é sempre difícil 
recuperar o emprego.

Mesmo assim, no “estado a que isto chegou” o Instituto de Segurança Social 
apenas renovou 15 subsídios sociais de desemprego no mês de Julho, quando 
nos meses anteriores tinha renovado umas dezenas de milhar. Sem grandes 
explicações – os serviços da Segurança Social nunca têm explicações a dar – 
promete que em Agosto tudo será regularizado. Entretanto como foi que viveram 
os que dependiam dessa mísera prestação social? Talvez tenham vivido como 
os velhos de Reguengos: a morrer devagar, sem ninguém dar por isso.

Nesse mesmo “estado a que isto chegou” de que a Segurança Social é o mais 
kafkiano paradigma soubemos que os serviços, no meio desta pandemia, 

colocaram no seu portal condições para o acesso aos apoios públicos que não 
estão nas regras aprovadas por lei. E que, usando os termos da Provedora 
de Justiça, estão a negar apoios pelas mais “inusitadas decisões”, muitas 
vezes sem explicar os fundamentos. Ou seja, quando há milhares a ficar sem 
rendimento, a Segurança Social bate-lhes com a porta na cara, não atende o 
telefone e ainda tem um portal mentiroso. Pior era impossível.

O “estado a que isto chegou” é também o da degradação da política e 
do exercício do poder político. Só num país já quase rendido ao poder 
discricionário de quem manda se aceitaria pacatamente – só meia dúzia de 
vozes se levantaram em protesto – a grotesca substituição da magistrada 
que ficara em primeiro lugar para ocupar a Procuradoria Europeia, Ana 
Carla Mendes, substituída por um procurador do círculo próximo da 
ministra. O pecado da procuradora que iria para um lugar que tem como 
missão combater a corrupção parece ter sido o seu empenho no combate 
à corrupção em Portugal, um combate que a levou a ordenar buscas em 
gabinetes ministeriais, pecado dos pecados.

Ora neste “estado a que isto chegou”, quando a oposição devia estar 
vigilante e combativa, vemo-la concubinada com a maioria a aprovar leis 
que diminuem o tempo de debate e fiscalização do Parlamento, felizmente 
duas delas já vetadas pelo Presidente da República.

Mas dir-me-ão: apesar do “estado a que isto chegou” safámo-nos bem com 
a Covid. Sim, ao princípio parecia que nos estávamos a portar melhor do 
que a maioria – sobretudo melhor do que os nossos vizinhos. Mas com o 
passar do tempo o quadro foi ficando menos luminoso. A nossa curva subiu 
menos, mas depois não baixou tão depressa como devia, e acabámos por 
ficar na “lista negra” de muitos países, destruindo o Verão para a indústria 
turística. Pior: para que o SNS respondesse à Covid deixou de responder 
a muitas outras urgências, e os problemas crónicos agravaram-se. Em 
Maio já havia 100 mil pessoas à espera de cirurgia para além do prazo 
recomendado, 40% do total das listas de espera. As consultas adiadas irão 
nos 3,9 milhões. E por aí adiante. Pelo que há outra contabilidade a fazer: 
quantos portugueses morreram a mais para além dos que morreram com 
Covid? E como comparamos com outros países? Ainda é cedo para fazer 
esse balanço, mas vou deixar aqui apenas uma indicação: entre Março 
e Julho terão morrido em Portugal mais umas 5.600 pessoas do que o 
esperado, destas quase 4.000 por razões não atribuíveis à Covid. Esse total 
de mortes a mais é superior ao número de mortes em excesso registado na 
Suécia – a maldita Suécia, que não confinou como os outros – onde o total 
de mortes por Covid é de 5.700. Temos populações da mesma dimensão e 
um custo humano semelhante seguindo estratégias muito diferentes – eis 
um tema que merece mais estudo, pelo menos.

Mas neste “estado a que isto chegou” talvez o que mais aflija é perceber que 
os velhos morrem sem um sobressalto, a economia afunda-se sem que isso 
quase seja notícia, a segurança social não é fiável mas não há nenhum clamor, 
oposição e situação entendem-se para limitar a democracia enquanto o povo 
vai de férias, as instituições vão fenecendo enquanto damos toda a atenção as 
manifestações que nem entre os da mesma banda reúnem aplauso.

Há uma explicação. É uma explicação triste, mas é uma explicação possível. 
O “estado a que isto chegou” é o de um país cliente, e dependente, no fundo 
o de um país pedinte, que deixou de ter ambição e que já só deseja viver dos 
fundos europeus – o país da “pipa de massa”, o país dos portugueses dos 
subsídios e daquilo que for caindo, sem pedir demasiado, sem ambicionar 
demasiado, para não correr também riscos demasiados.

Tenho deste “estado a que isto chegou” uma imagem icónica. É a de António 
Costa “esparramado” num sofá, a dormir, enquanto os outros líderes europeus 
saltavam de reunião em reunião. Não a inventei, li-a na reportagem da 
Bloomberg – “Portugal’s António Costa sprawled out on a sofa as he waited 
for all the leaders to reconvene”. Confere com a sua saudação ao primeiro-
ministro holandês. O que importava, o que importa, são os euros que aí 
vêm, e que venham depressa, para que não tenha de cortar no Orçamento e 
comprometer os “rendimentos” dos funcionários do Estado e dos pensionistas, 
os dois principais blocos eleitorais. Bate certo com a ligeireza do plano Costa 
Silva, que não tem nenhuma visão para o país, é apenas um catálogo que já 
está mais ou menos ordenado para caber nas prioridades da União Europeia 
para depois servir como base para ir buscar os fundos – não como guia para 
mudar o país. Ninguém que queira mudar o país coloca o guião da mudança 
em discussão pública no mês de… Agosto.

Não se enganem, basta só abrir os olhos para ver que o “estado a que isto 
chegou” é tudo menos saudável.


