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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

Quando este jornal digital sair a 
público já devem ser conhecidos 
os resultados duma campanha 
eleitoral, mais atendidos em todo 
o mundo, por razões diferentes.
E porquê?

Nenhumas, certamente, outras 
eleições norte americanas foram 
deste modo acompanhadas pelas 
populações,sobretudo na Europa  
socialista e na América marxista, 
impelidas por uma nova vaga de 
gente empenhada em alterar tudo 
quanto exista e seja contrário à 
boa ordem e progresso. Muitos 
e —alguns são representantes 
da governação, talvez 
maçónicos —, aproveitaram-se 
de certos descontentamentos, 
inflamados  e colados ao povo, 
com intenções de darem mais um 
passo na discriminação contra 
cristãos ou apoiantes, daquele que querem diabolizar e afastar de qualquer 
forma, do centro das políticas em exercício.

E choveram as críticas, os comentários, as acusações sem confirmação e a 
diabolização do Homem que mesmo sem grandes faculdades de diplomacia 
hipócrita e habitualmente cínica, apenas sempre quis dar à América, o 
melhor para o seu povo. Um grande orgulho de ser americano e um nível 
de vida superior, sobretudo, para os que residem nas grandes zonas do 
interior do país, afastados dos meios citadinos das grandes  urbanizações.

Todavia, para Nancy Pelosi, a democrata presidente da Câmara dos 
Representantes e, talvez, a maior opositora, a maior adversária de Trump 
nestas eleições, o milionário construtor imobiliário nova-iorquino, tem todos 
os defeitos conhecidos no mundo e, possivelmente, que essa auréola de 
incapacidade apontada pelos democratas americanos e neo-marxistas 
europeus, já tenha atingido o  espaço sideral.

Durante muito tempo os Democratas procuraram alguém que tivesse um 
certo estofo para se medir a Trump. Hilary Clinton que em 2016 mordeu 
a poeira da terra, decidiu jogar na sombra e aproveitando-se de algumas 
influentes personagens do círculo Clinton, fazer campanha pelo exterior, 
envenenando os eleitores presentes nas suas dispendiosas conferências, 
denegrindo o adversário, só faltando o antigo hábito dos tempos do Far-
West colando cartazes nos postes das povoações avisando: Perigoso!

Os esforços dos socialistas americanos e europeus mais não tiveram 
que aceitar a candidatura de um medíocre ex-vice-presidente, que foi 
devidamente industrializado na marmita democrata para dar a face, enquanto  
o movimento oposiocionista na retaguarda, fazia a “salle besogne”... de 
denegração e tentando eliminar socialmente un homem, como bem disse 
Marion Cocqet: “da Anriguidade à Revolução e dos regimes totalitários às 
redes sociais, assistimos a uma expansão de como eliminar socialmente 

um homem”.

Por outro lado, não entendo porquê os 
portugueses que não podem votar no 3 
de Novembro nos EUA se “preocupam” 
tanto com animosidade contra Trump, 
esquecendo o que têm entre portas. 
Cúmulos de hipocrisia e de mentiras 
absurdas, e a porca corrupção, que 
serão mais do que suficientes para 
se ocuparem e forçarem a Imprensa 
escrita ou televisiva de dizerem a 
verdade das coisas aos portugueses, 
em vez de todas as aldrabices com 
que são bombardeados diariamente.
Mas eles aplaudem, riem e olham para 
o lado..

Qual será a razão que tantas críticas 
se fazem sobre a campanha nos EUA 
e depois acusam outros de se meterem 
na vida política alheia? Lembremos 
todas as intrusões do “beau”Obama” e 

as suas intencionais conferências em Londres, tentando modificar a decisão 
dos ingleses que os levou ao Brexit..e outras vezes na Alemanha, realçando 
o dever de asilo aos migrantes e...e... Ora, se há um assunto que não nos 
devia interessar era metermos o nariz na política de países estrangeiros, por 
termos uma que nos envergonha e serve de fundo a risos e a comentários 
depreciativos de outros Estados. Que a nossa realidade é fazer vergonha. O 
problema é que já ninguém sabe o que é “vergonha”!

Porém, a campanha de Trump continua. E os resultados reais ainda não se 
conhecem. E não será amanhã que isso acontecerá. A situação poderá cair 
para um lado ou para outro e entretanto, muita água vai correr debaixo das 
pontes. Como parece evidente, em Portugal as contas estão feitas. Somos os 
melhores. Em tudo!  Os socialistas condenaram Trump desde o início, pela 
decisão de ele não querer manter o país como se fosse o polícia de serviço, 
sem nada receber e a pagar todas as despesas inerentes à manutenção de 
tropas e apoios diversos, enquanto na Europa provocavam a Russia contando 
com a força dissuasiva americana. Estes, rejeitando a corrupção que é fruto da 
nossa indiferença política, e que os socialistas mundiais tanto apreciam, foram 
bem claros ao retirarem da Alemanha os efectivos que lá se encontravam e que 
davam à senhora Merkel, o ensejo e a força de apontar à Rússia (que se negou a 
fazer parte da União Europeia...) todos os males do Mundo. Algum comentador 
rigoroso pensou que a Rússia iria abandonar a Ucrânia e as suas  bases de 
submarinos que lá se encontram? Trump disse bem que a sua preocupação era 
o povo americano. Veremos nos dias que se aproximam o que vai acontecer. 
Então saberemos se os Democratas (socialistas) terão a coragem de 
provocarem uma guerra civil, fazendo o jogo dos adversários e figadais inimigos 
da civilização americana. Devemos, na nossa pequena esfera de influência, 
apoiar Trump, que seja apenas para impedir tal macabro acontecimento. Por cá, 
como somos vizinhos dos EUA, poderemos ter problemas colaterais, não só por 
causa do socialismo do governo canadiano, como pelo facto de habitualmente, 
quando a América se constipa, somos nós que espirramos...

Raul Mesquita

3 de Novembro - O Dia mais longo...
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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

   

Mohamed Sifaoui : « Il faut montrer et débattre des caricatures avec 
tous les élèves »

Le journaliste et écrivain franco-algérien revient sur la décapitation 
du professeur d’histoire-géographie qui avait montré des caricatures 
de Mahomet en classe.

 Par Nicolas Bastuck | Le Point.fr

Le journaliste et écrivain franco-algérien Mohamed Sifaoui en 
novembre 2019. © Michel Stoupak /NurPhoto via AFP

« Il faut montrer les caricatures aux élèves, inclure la liberté 
d›expression et le droit au blasphème dans les programmes et 
rendre cet enseignement obligatoire, créer des espaces de débat 
et d›expression. Si l›on croit que l›on s›en sortira avec quelques 
déclarations de bonnes intentions et en organisant des marches 
blanches, on se berce d›illusions. Il faut un sursaut culturel et 
éducatif ; nous devons nous réarmer intellectuellement, réapprendre 
à nous battre pour défendre nos idées, face au totalitarisme que 
constitue l›islamisme politique qui veut nous imposer des traditions 
absolument incompatibles avec nos valeurs », estime le journaliste 
et écrivain franco-algérien Mohamed Sifaoui.

« Quand la société se tait, quand elle se prend à avoir honte de ce 
qui la constitue, elle condamne, d›une certaine manière, ceux qui 
osent braver les islamistes : les journalistes de Charlie Hebdo, cette 
malheureuse Mila, les enseignants courageux… Les islamistes sont 
minoritaires, ils ne se renforcent que par les lâchetés qui s›accumulent 
dans la société, ils se nourrissent de nos renoncements et des appels 
à ne pas faire de vague », poursuit cet intellectuel, fondateur de la 
plate-forme islamoscope.tv.

L’a-t-on défendu ou l’a-t-on fait passé pr un provocateur ?

« Plus nous serons nombreux à montrer, publier et défendre les 
caricatures de Mahomet, plus nous serons forts. La stratégie des 
islamistes est toujours la même : ils diabolisent, isolent, vulnérabilisent 
et achèvent. » Mohamed Sifaoui pose la question qui fâche : «  Ce 
malheureux enseignant, sauvagement assassiné un vendredi soir, 
avait-il été soutenu, depuis son cours sur la liberté d›expression ? 
La ligue de l›enseignement, la FCPE, ses collègues, la direction de 
son collège l›ont-ils défendu ou, au contraire, l›ont-ils blâmé en le 
faisant passer pour provocateur ? Qu›a-t-il vécu ces derniers jours ? 
Et demain, comment l›État va-t-il s›assurer que la minute de silence 
que l›on nous annonce sera respectée par tous les élèves, dans tous 
les établissements ? Quelles mesures va-t-on prendre pour que les 
caricatures puissent être présentées et discutées dans toutes les 
classes ? Chacun va devoir assumer ses responsabilités. »

DÉCAPITÉ
 PELA LIBERDADE de EXPRESSÃO!

A mentalidade dos portugueses, é um fenómeno que dia a dia mais me 
estranha. Vivendo num país que transpira problemas sem conta, desemprego, 
economia de rastos, totalmente esmagado pela dívida colossal que impede 
uma respiração normal, para além da super comentada e talvez exagerada 
pandemia do vírus chinês, os nossos compatriotas choram por não poderem 
assistir aos jogos do futebol que é, sabemo-lo, a válvula de escape de todos 
os traumas vividos ao longo dos tempos. Pessimistas, amorfos e preguiçosos 
ou de compreensão lenta, vão atrás das opiniões de um vizinho, utilizando 
a táctica da avestruz. E vivem alegres na sua infelicidade e imbecilidade.....

O que é que explica a adesão dos portugueses ao confinamento social? 
“O medo, a infelicidade e o pessimismo”, diz Manuel Loff

Mas, apesar de tudo, como de uma vingança se tratasse, exprimem-se numa 
histeria colectiva, fazendo eco das acusações gratuitas e nunca provadas 
dos democratas sobre o repúblicano Donald Trump. Metendo o nariz aonde 
nunca terão sido chamados, abrindo a porta larga, grande, facilitando e talvez 
mesmo aplaudindo a intervenção de alheios no nosso terreno. Mas será que 
o terreno nos pertence? Tenho a impressão  de que nem já podemos chamar 
nossa a areia das praias porque pelo modo que tudo isto se está preparando, 
os belos areais junto ao mar passarão proximamente para património inglês 
ou alemão, naturalmente,e para evitar convívios com gente da estranja porão 
os portugueses de quarentena  mandando a polícia controlá-los, esmagando-
os mais ainda impedindo-os da liberdade de expressão. Escrita ou falada. É 
a ditadura que se impõe com falas mansas e no topo do medo, da campanha 
de terror sobre o vírus chinês. Mas o curioso que se vai atestando, é que este 
clima de histeria mediática anti-Trump tem vindo a crescer exponencialmente. 
Até por cá, parece não haver quem não reivindique o seu lugar ao Sol no 
grande apedrejamento público.

Depois vêm as opiniões do primo, dos vizinhos, da mulher a dias e de todos 
os que dizem ter ouvido dizer da boca de um senhor muito letrado que até 
escreve nos jornais....Ora, não deitem foguetes se Biden for eleito. O seu 
calvário não terá ainda começado. É que estando os Repúblicanos em 
maioria no Senado, nada deixarão passar  dos estímulos que Biden possa 
tentar fazer avançar que ficarão pelo caminho e a sua presidência poderá 
morrer antes mesmo de começar...

As forças republicanas estando em maioria em vários locais que pesam 
bastante no eixo governamental, pode com certa facilidade bloquear a 
legislação democrata, talvez mesmo para além de quatro anos...e o governo 
fica sem poder e sem reacção. Nulo.

Logo, no dia 3 haverá votação mas como se sabe, não será essa a decisão 
final na escolha dum candidato. Ela depende, fundamentalmente dos votos 
dos grandes eleitores . O Colégio Eleitoral.

Entre os elementos menos compreendidos porém mais importantes do 
sistema eleitoral dos Estados Unidos está o órgão que realmente fornece os 
votos que determinam o próximo presidente: o Colégio Eleitoral.

Incluído na Constituição dos Estados Unidos em 1787, ele actualmente consiste 
em 538 eleitores ou delegados nomeados, com cada estado tendo o mesmo 
número de delegados quanto tem de representantes em ambas as casas 
do Congresso dos Estados Unidos, somados. O estado menos populoso, 
Wyoming, tem 3 delegados; enquanto o mais populoso, Califórnia, tem 55.

“Literalmente, o que você faz quando vota numa eleição presidencial 
americana é votar num quadro de eleitores [delegados]”, diz Ken Kollman, 
professor de ciência política da Universidade de Michigan e director do 
Centro de Estudos Políticos da Instituição.

 “Votando no Partido Republicano ou no Democrata, está votando num 
quadro de eleitores [delegados] republicanos ou democratas. Esses 
eleitores, dentro de cada estado, fazem parte de uma pequena versão do 
Colégio Eleitoral e darão os votos para presidente depois que o voto popular 
for lançado.” E desse modo é escolhido o  novo ou a reeleição do Presidente.

Raul Mesquita
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Um dos ex-libris da 
cidade,  a Ginginha 
Espinheira, no Largo 
de São Domingos, abriu 

portas em 1840 por um galego do mesmo nome e mantém-se até hoje com as mesmas 
características e a mesma clientéla fiel e frequente; um pequeno balcão e dezenas de 
garrafas de licor expostas nas paredes. Uma paragem obrigatória para turista e locais onde 
se pergunta “com elas ou sem elas” é o que se ouve mais. Também icónico é o bar pirata 
que, até 2017, estava localizado nos Restauradores, mas um ano depois mudou-se para a 
Rua Morais Soares. As famosas bebidas “Pirata” e “Perna de Pau”, com mais de cem anos, 
continuaram no menu.
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FACTOS HISTÓRICOS

PIRÂMIDES MÚMIA

MOEDAS JARRO

UMA ILHA NO MAR DE BERING RINOPLASTIA
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Actualité  Justice

Procès « Charlie » : l’assassinat de 
Samuel Paty dans tous les esprits

Trois jours après l’assassinat au couteau d’un professeur dans les 
Yvelines, le procès des attentats de janvier 2015 reprend dans une 
atmosphère pesante. 

Par Valentine Arama | Le Point.fr
Richard Malka de Charlie Hebdo. © IAN LANGSDON / EPA

Voilà sept semaines que le procès des attentats de janvier 2015 a 
commencé. Sept semaines… et déjà deux attentats perpétrés en France. 
Trois semaines après l’attaque au hachoir devant les anciens locaux de 
Charlie Hebdo, c’est un professeur d’histoire-géographie au collège du 
Bois-d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, qui a été 
décapité vendredi en pleine rue, non loin de l’établissement scolaire. La 
victime, Samuel Paty, âgé de 47 ans et père d’un enfant de 5 ans, avait 
tenu un cours sur la liberté d’expression début octobre, durant lequel 
il avait montré des caricatures de Mahomet, publiées il y a quelques 
années dans l’hebdomadaire satirique.

Alors, ce lundi matin, devant la salle d’audience où se tiennent les débats 
relatifs aux attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et l’Hyper Cacher, 
l’ambiance est forcément pesante. « Après qu’ils ont déjà tué des juifs, 
qu’ils ont tué des journalistes, qu’ils ont tué des dessinateurs, qu’ils 
ont tué des passants dans la rue à Nice, qu’ils ont tué des jeunes au 
Bataclan, maintenant, ils tuent des enseignants… Ils s’en sont pris à tous 
les piliers que la IIIe République nous a légués : la liberté d’expression, 
les lois sur l’école de Jules Ferry, la loi sur la laïcité. Ils s’en prennent à 
tous les fondements de la République et à tout le monde… Ils ont tué des 
juifs, ils ont tué des musulmans, ils ont tué des chrétiens, ils tuent tout 
le monde », a déclaré Me Richard Malka, avocat historique de Charlie 
Hebdo, avant le début de l’audience.

« On veut des actes, ça suffit cette barbarie »

« Ils », ce sont « les fanatiques islamistes », « les fascistes islamistes 
», précise l’avocat. D’un ton grave, l’avocat serine : « Ces fanatiques, ils 
sont quelques dizaines de milliers, mais ils ne sont pas seuls. Ils n›ont 
pu prospérer que grâce à cette arme de destruction massive de notre 
République que sont les accusations d’islamophobie constantes, la 
culpabilisation, la victimisation constante, cette rhétorique de l’humiliation 
qui invente des faits, comme l›a fait ce père de famille dans une vidéo 
et dont la fille n’était même pas dans le cours auquel elle était censée 
avoir assisté ». Selon les premiers éléments de l’enquête, c’est en effet 
une vidéo, postée quelques jours avant l’assassinat qui a mis le feu aux 
poudres. Dans cette vidéo, qualifiée d’ appel à la haine » par Me Malka, 
le père d›une élève de quatrième avait traité Samuel Paty de « voyou », 
dévoilant son identité, l’adresse du collège et son numéro de téléphone 
portable.

Devant les caméras, l’avocat pointe aussi du doigt « les complices » 
de ces fanatiques, « qui, depuis 20 ans, permettent à l’islamisme de 
pénétrer tous les milieux ». Et de citer la manifestation du 10 novembre 
2019, à l’appel du Collectif contre l’islamophobie – « ce collectif qui 
trouve que les assassinats de Mohammed Merah, c’est pas si grave » 
– et dont le père de famille à l’origine de la vidéo est proche : « Eh bien, 
pendant cette manif, il y avait des personnalités politiques de premier 
plan. Et aujourd’hui, ils font part de leur émotion. On n’en a rien à faire 
de leur émotion. On veut des actes, ça suffit cette barbarie », martèle 
Me Malka.
L’avocat, qui défend aussi la jeune Mila, menacée de mort et de viol 
pour avoir critiqué l’islam dans une vidéo en janvier dernier, ajoute : « 
Aujourd’hui, on a besoin que ce ne soient plus les victimes qui soient 
sanctionnées, mais les bourreaux ». Il y a un an, c’est bien Mila qui, 
condamnée au silence, avait dû être exfiltrée de son lycée. « Aujourd’hui, 
on a besoin que les pouvoirs publics ne soient plus tétanisés par les 
accusations d’islamophobie. […] On a besoin que notre président de 
la République et notre Premier ministre agissent », ajoute l’avocat, qui 
appelle au strict « respect des lois de la République », et à se moquer 
d’une éventuelle stigmatisation, qu’il estime inévitable.

Au cœur du procès, la défense de la liberté d’expression

Souvent imperméable aux événements qui surviennent en dehors de sa 
salle d’audience – et alors qu’il n’avait pas réagi au moment de l’attaque 
devant les anciens locaux de Charlie Hebdo –, le président Régis de 
Jorna a tenu ce lundi à rendre hommage au professeur décapité vendredi. 
« Au moment où la cour d’assises reprend les débats relatifs aux attentats 
de Charlie Hebdo, Montrouge et de l’Hyper Cacher dans lesquels 17 
personnes sont mortes… La cour tient à exprimer son émotion suite à 
l’assassinat d’un enseignant mort du seul fait d’avoir transmis à ses élèves 
ce que représentaient la liberté de pensée et la liberté d’expression », a-t-il 
déclaré, ajoutant que la cour se joignait aux nombreux hommages « qui 
ont déjà salué la mémoire de cet enseignant ».

Après lui, c’était au tour de Me Jean Chevais, avocat de la défense, 
de se lever pour prendre la parole. « Que l’on soit magistrat ou avocat, 
nous portons tous la robe, symbole de l’expression de la liberté et de la 
liberté d’expression. Quand un professeur est odieusement et lâchement 
décapité parce qu’il enseignait la liberté d’expression, nous sommes tous 
concernés. [...] Soyons unis pour défendre Samuel Paty, qui a donné sa 
vie », dit l’avocat.

« Plus que jamais nous avons envie de nous inscrire en tant qu›avocat, 
peu importe notre place dans ce procès, dans les fondements de notre 
République et notre démocratie, à savoir la liberté d›expression et de 
pensée », a ajouté Me Maktouf, avocate de parties civiles. Le mot de 
la fin a été laissé à Me Malka, qui n›avait pas prévu de s›exprimer ce 
lundi. Devant la cour, il déclare : « La seule chose que nous avons à 
faire, c›est de rendre hommage », avant de rappeler qu›« encore une 
fois, il est question des caricatures de Charlie Hebdo. Le travail de cet 
enseignant, c›était de transmettre, contextualiser. » Quelques minutes 
avant, à l›extérieur de la salle il avait déjà prononcé ces mots : « On ne 
peut pas ressusciter les morts, mais on peut au moins se battre pour les 
libertés qui leur ont coûté la vie. »
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Chefe dos vigilantes da natureza do parque não se cansa de repetir o 
mesmo conselho aos visitantes: “A única coisa que devem deixar no 
parque são as pegadas e levar fotografias.”

Patrícia Carvalho (Texto) e Teresa Pacheco Miranda (Fotografia e Vídeo)

Lino Gonçalves não dá qualquer sinal de que vai parar a viatura de 
vigilante da natureza do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), 
que por estes dias anda carregada com um tanque cheio de água, na 
eventualidade de aparecer algum pequeno foco de incêndio que é preciso 
atacar de imediato. Vamos a caminho da Mata de Albergaria, mas ainda 
não chegamos lá e, na beira da estrada, está um carro parado, enquanto 
o grupo de ocupantes passeia entre as árvores, incluindo uma mulher 
com uma das mãos a apertar um pequeno ramo de plantas acabadas 
de colher. Foi isto que lhe chamou a atenção. O vigilante sai do carro, 
aproxima-se do grupo, explica que não é possível colher qualquer planta 
no único parque nacional do país e o ramo verde desaparece das mãos 
da mulher de meia-idade. 

O grupo de Coimbra aproveitou o dia para passear numa das áreas mais 
sensíveis do PNPG, conhecido como o seu “coração”, na serra do Gerês, 
em Terras do Bouro. A mulher que colhera as plantas, envergonhada, 
não quer dar o nome além de Maria, e murmura que “eram uns fetos” 
que ia levar de recordação. Não sabia que não se podiam colher, diz, ao 
mesmo tempo que admite que não houve qualquer paragem num dos 
pontos de informação existentes junto às cinco “portas” do parque, em 
cada um dos concelhos que ele atravessa: Melgaço, Arcos de Valdevez, 
Ponte da Barca, Terras do Bouro e Montalegre.

Com 32 anos de trabalho no PNPG, Lino Gonçalves está habituado a 
encontrar situações como esta com regularidade. E não se cansa de 
repetir o mesmo aos visitantes que encontra pelo caminho: “A mensagem 
mais importante é que a única coisa que devem deixar no parque são 
as pegadas e levar fotografias. Há que preservar a natureza para que 
as gerações vindouras possam usufruir dela, mas as pessoas olham 
sempre de forma egoísta para isto. Acham que só uma plantinha não faz 
mal, só que se todos fizessem isso...”, diz.

Se todos fizessem isso o impacto sobre diversidade rica e valiosa do 
PNPG seria muito maior do que aquele que agora se faz sentir com o 
aumento de visitantes que tem ocorrido nos últimos anos, mas que os 
responsáveis pela extensa maravilha natural, que se estende por quase 
70 mil hectares, albergando as serras da Peneda, Soajo, Amarela e 
Gerês, tentam controlar com a imposição de regras. 

A Mata de Albergaria é um dos locais mais sensíveis do parque e é 
proibido parar ou estacionar ao atravessá-la. 

Os números não enganam. No ano passado mais de 103 mil pessoas 
visitaram o PNPG e entre 1996 e 2019 os visitantes ultrapassaram os 
1,262 milhões. É de longe (muito de longe) a área protegida mais visitada 
do país e, este ano, as perspectivas são para que os números cresçam. 
Sandra Sarmento, directora regional do Norte do Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF), mesmo sem ter ainda números 
concretos, diz que, este ano, e sobretudo desde o desconfinamento 
por causa da pandemia da covid-19, “é visível que há uma tendência 
no acréscimo de visitantes nas áreas protegidas, sobretudo no parque 
nacional, que sendo o único do país se tornou muito atractivo”. A semana 
de Junho em que houve dois feriados consecutivos (nos dias 10 e 11) foi 
“muito especial, muito difícil”, por causa de todos os que rumaram ali, em 
busca do vasto espaço livre.

Foi muita gente em poucos dias e, se se alargar um pouco o leque 
temporal, esse é também o problema que o PNPG enfrente a cada ano. 
“A maior parte das visitas concentra-se nestes três meses de Verão e isso 
é um problema. O nosso grande desafio é acautelar que as regras são 
cumpridas e para isso contamos com os nossos vigilantes. Só que este é 
também o período de risco para os fogos e eles passam o tempo todo a 
a dar apoio na vigilância de incêndios, não há missões alternativas”, diz a 
directora regional.

Desconhecimento não ajuda

Isto não quer dizer que Lino Gonçalves e os colegas não intervenham 
junto dos visitantes sempre que se justifica. E há muitas razões para 
isso. Lixo que é deixado para trás. Condutores de autocaravanas que 
procuram fintar as regras e pernoitar no parque. Campismo selvagem 
acompanhado de fogueiras (ambos proibidos), veículos parados em 
locais onde, simplesmente, não é permitido estacionar. Muitas vezes, o 
problema com os visitantes nem é a vontade de desafiar as regras, é 
mesmo o desconhecimento. 

Algo que não se pode dizer de Miguel Dantas de Gama. O ambientalista e 
membro do conselho estratégico do PNPG é um apaixonado pelo local há 
muitos anos e conhece os seus caminhos como poucos. Escreveu vários 
livros sobre ele, habituou-se a percorrê-los atrás da águia-real (entretanto 
desaparecida do parque, mas que está a ser alvo de um projecto de 
reintrodução, em conjunto com Espanha), alertou para o património perdido 
para os fogos e continua atento a quem põe em risco a singularidade do 
parque, como ainda aconteceu recentemente com avisos sobre abusos na 
área de protecção total da Mata do Ramiscal, o que levou os responsáveis 
pelo PNPG a aumentarem a vigilância nessa zona. 

 

O parque nacional não é um jardim zoológico, por isso não é provável que 
veja muitas espécies de animais, mas os rebanhos de cabras andam por lá 

Por Teresa Pacheco Miranda 

No dia em que falamos com ele, anda de novo por lá, a acompanhar uma 
equipa internacional de televisão que está a preparar um documentário 
sobre o parque. Não aponta um dedo acusador ao visitante ocasional, Teresa P. Miranda
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que chega pouco informado, mas deixa algumas recomendações 
essenciais: “Uma pessoa que procure uma área protegida tem de 
estar, obrigatoriamente, ainda melhor informada do que um visitante de 
outro local qualquer. O que acontece é que chegam cá pessoas que 
desconhecem o parque, muitas vezes estão a visitá-lo pela primeira vez 
e, desconhecendo, não percebem o que está aqui em causa, pelo que, 
inadvertidamente, o invadem em grandes concentrações. Não é maldade 
intencional, mas ao não respeitarem as regras não vêem que possam 
fazer mal à fauna e à flora, invadem habitats sensíveis e zonas únicas 
para algumas espécies. Felizmente a informação não falta e as pessoas, 
querendo respeitar, podem fazê-lo bem informadas”, diz.

Conselhos repetidos por Sandra Sarmento ou Lino Gonçalves, que 
acrescenta os princípios básicos para quem visita o PNPG e que são, bem 
vistas as coisas, absolutamente fáceis de cumprir: não colher qualquer 
planta, não perturbar os animais, não fazer lixo, manter-se nos trilhos 
assinalados.

Depois, há variações, porque as áreas prioritárias para a conservação da 
natureza definidas no Plano de Ordenamento do PNPG têm algumas regras 
distintas, consoante o grau de protecção definido. Nas áreas de protecção 
total o acesso é muito restrito, só sendo possível com autorização e em 
determinadas condições, e na área de protecção parcial tipo I os passeios 
a pé só podem ser realizados sem autorização por grupos com menos de 
dez pessoas. E depois há zonas onde está, de todo, proibido o acesso, e 
que estão mesmo vedadas. “O objectivo não é impedir o usufruto deste 
território mas apenas garantir que esta utilização não compromete a 
continuidade dos valores existentes”, pode ler-se numa das brochuras do 
ICNF.

A vila do Gerês é visível de um dos primeiros miradouros do parque, o da 
Preguiça, recentemente intervencionado. Teresa Pacheco Miranda 

Teresa Pacheco Miranda 

Porque aquelas montanhas de granito, com vales glaciares e florestas 
de carvalhos, teixiais (habitat que só existe de forma significativa ali e 
residualmente na Serra da Estrela), turfeiras e bosques ripícolas, matas 
e rios, plantas endémicas como o colorido lírio-do-gerês (Iris boissieri), 
uma diversidade de fauna que passa pelo lobo-ibérico, corços (o símbolo 
do parque) cabras-monteses, garranos, pequenos carnívoros e aves 
necrófagas ou de rapina (vemos dois abutres a abandonarem o campo 
de alimentação montado numa das áreas interditas a visitantes, junto à 
fronteira com Espanha, mas há também grifos ou águias-reais, garantem 
os elementos do ICNF), e um património cultural que inclui castelos, 
pelourinhos, a geira romana e os seus marcos miliários, precisam de ser 
preservadas - e foi isso mesmo que foi decidido em 1971, com a criação 
do PNPG, a primeira área protegida do país.

O espaço é também Reserva da Biosfera Transfronteiriça e um 
dos projectos que tem em curso nem se prende com uma espécie 
particularmente relevante do ponto de vista da conservação - o pinheiro-
silvestre (Pinus sylvestris). A questão é que ele tem outra particularidade 
que a torna especial. “Temos núcleos populacionais de centenas de anos, 
em locais muito afastados. Núcleos que subsistem desde o degelo, após 
a última glaciação, o que é um fenómeno interessantíssimo. Estamos a 

fazer a conservação do seus génes, a preservar e propagar a espécie, 
replantando-a em vários locais. Estamos a falar de indivíduos que, 
segundo os investigadores, apresentam muito mais resistência às 
alterações climáticas”, diz Duarte Figueiredo, director da Conservação e 
da Biodiversidade do Norte do ICNF.

Para ficar o conhecer o PNPG é preciso muito mais do que um dia. Mas o 
seu coração, o núcleo de Terras do Bouro, que inclui a Mata de Albergaria 
e se estende até à Portela do Homem, junto à fronteira espanhola, é uma 
das áreas mais sensíveis e também das mais procuradas. 

Quem quiser atravessar a Mata de Albergaria tem de pagar uma taxa de 
1,5 euros, que lhe dá acesso ao local durante todo o dia. Teresa Pacheco 
Miranda 

Saindo do Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro pode-se subir o 
curto caminho até ao Miradouro da Preguiça, recentemente recuperado, 
e deixar a vista descansar no imenso vale em frente. “Este é o Vale do 
Gerês, uma fenda geológica que se vê nos mapas e que se prolonga até 
à fronteira, interceptando o Vale do Rio Homem. O coração do parque, a 
zona com maior pressão”, sintetiza Duarte Figueiredo. O vale glaciar abre-
se à nossa frente, com a vila do Gerês e o rio Cávado, já a transformar-
se na albufeira do Gerês, aos seus pés. “Estamos a entrar numa zona 
com florestas muito sustentadas de carvalhos climácicos, o apogeu da 
diversidade enquanto ecossistema”, diz. 

São eles que vemos ao atravessar a Mata de Albergaria, uma área do 
PNPG onde é proibido parar ou estacionar, e aonde os visitantes só 
acedem mediante o pagamento de uma taxa diária de 1,5 euros. Antes 
de chegarmos à zona de belos carvalhos, onde a temperatura baixa para 
uma frescura agradável, porque a sombra prevalece por todo o lado, e 
onde o solo parece ter sido limpo de biomassa - mas não foi, é o efeito 
natural deste habitat, o que faz dele um óptimo combatente ao avanço 
do fogo, como frisa Duarte Figueiredo -, ainda nos cruzamos com uma 
pequena manada de garranos, que decidiu ocupar a estrada, roendo a 
vegetação da beira do caminho.

Parque não é um jardim zoológico 

Apesar da grande variedade da fauna do parque, os garranos são quase 
os únicos animais que iremos ver (a par com os abutres e um rebanho 
de cabras, que abandona a montanha através de uma estrada sinuosa) 
e Duarte Figueiredo não está admirado com isso: “Isto não é um parque 
zoológico e as pessoas não podem estar à espera de ao dobrar da 
esquina encontrarem um animal da fauna selvagem. Não vai encontrar. A 
probabilidade de isso acontecer, é perto de zero”, diz.

Mas isso não torna uma visita ao PNPG menos gratificante. “A experiência 
mais marcante para o visitante ocasional é a paisagem, os habitats de 
montanha e de floresta temperada de carvalhal”, diz o responsável pela 
conservação. 

A gestão da Peneda-Gerês conta agora com os municípios.
Ambientalista pede restrições no acesso à Mata do Ramiscal, na Peneda-
Gerês.
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Vista sobre a albufeira de Vilarinho das Furnas, a partir de um ponto que 
não é acessível aos visitantes. 

Por Teresa Pacheco Miranda 

É claro que, no Verão, há muitos que não resistem a ir mais além do 
apreciar da paisagem, arriscando um mergulho numa das muitas 
cascatas do PNPG. Uma das mais acessíveis é a da Portela do Homem, 
mesmo ao lado da estrada. Não há um só carro parado na berma, o que 
indica que os visitantes estão a cumprir as regras e deixaram as viatura 
no parque de estacionamento recentemente intervencionado, junto à 
fronteira. Mas, nas cascatas do parque, onde todos os anos há acidentes 
que, por vezes, são mortais, é preciso mais do que cumprir as regras. 
“É preciso que haja sensatez, é de todo desaconselhado que se use as 
cascatas”, diz Duarte Figueiredo.

Nenhuma das pessoas que desce a estrada a pé, com toalhas ao ombro, 
ou das que se encavalitam nas rochas, numa descida arriscada até à 
água, parece concordar com ele. Sandra Sarmento olha para a quase 
meia centena de pessoas junto à água de um esverdeado intenso, 
algo desalentada. “Aqui não são zonas balneares, nem de banhos. As 
cascatas existem no parque e são usadas, não há nada a interditar o seu 
uso, o que acontece é que são usos inadequados. As pessoas andam 
em cima da rocha, o que é muito perigoso, trazem calçado que não é 
adequado, crianças... Vêm para aqui como para a praia, não para o 
parque natural”, lamenta-se.

Teodoro de Faria, Bispo Emérito do Funchal

CIGANOS SANTOS MÁRTIRES NA 
ARMÉNIA

Jornal da Madeira 

A Arménia foi um dos primeiros países do Império Romano a receber o 
cristianismo nos tempos apostólicos. Com a chegada dos muçulmanos, 
a Arménia tornou-se um pequeno Estado, envolvido por todos os 
lados pelo império turco, mas sempre orgulhoso da sua fé cristã e de 
possuir o monte Ararat onde, segundo a Bíblia, a barca de Noé teria 
encalhado após o dilúvio. Hoje, é um país de mártires que sofreu um 
terrível genocídio em Istanbul, quando Ataturk unificou o país na religião 
muçulmana, expulsando todos os gregos do seu território e sacrificando 
os arménios que se acolheram em Jerusalém e diversos países cristãos 
que os receberam.

Desde sempre os ciganos, muito numerosos e cristãos, habitaram na 
Arménia e foram também perseguidos e assassinados. Entre 1915 
e 1918, 1.500.000 foram mortos por terem recusado aceitar a fé 
muçulmana; a Turquia queria tornar-se um grande império com uma 
única religião, o Islão.  Como a Rússia a e a França protegessem a 
Arménia, os turcos que pretendiam absorvê-la no seu império com a 
conversão de todos os cristãos ao islamismo, desistiram do seu plano, 
tanto mais que os arménios estavam culturalmente mais bem preparados, 
devido às universidades e escolas superiores que possuíam. O partido 
dos “jovens turcos” julgara fácil a conversão dos arménios ao Islão, mas 
enganaram-se e, desta forma, a Arménia cristã não desapareceu como 
Estado.

Um escritor italiano, Renato Rosa, publicou recentemente um livro 
para os ciganos italianos conhecerem os 7.000 ciganos arménios que 
foram torturados e mortos por não terem renegado a sua fé em Jesus 
Cristo, e foram beatificados pela Igreja Apostólica Arménia. Um dos 
casos emocionantes do livro é o de uma jovem cigana cristã, que tinha 
iniciado a deportação numa caravana para a morte, com outras dez 
mulheres e raparigas, oito das quais eram ciganas. Um jovem turco que 
acompanhava o comboio dos deportados, enamorou-se da beleza desta 
jovem e propôs-lhe a sua salvação tornando-se muçulmana e casando 
com ele, evitando assim a morte. A jovem respondeu-lhe: “Porque não 
te tornas tu cristão e assim caso-me contigo?”. O jovem enfureceu-se e 
a jovem foi imediatamente torturada. Amputaram-lhe um seio, mas ela 
permaneceu sempre firme na sua fé cristã. A tortura continuou tendo 
ela ficado reduzida a pedaços. Segundo o escrito de Dom Renato, que 
consultou os ciganos da Arménia e os documentos da história daquele 
país, o mais numeroso grupo de mártires de cristãos da história na 
Arménia é exatamente o dos ciganos.

Convidado por uma Agência de Viagens, visitei recentemente a Geórgia 
e a Arménia, que tem como Delegado Apostólico um bispo natural dos 
Açores, Mons. José Bettencourt.

Fiquei agradavelmente informado da vida cristã neste país, da beleza da 
liturgia na Catedral, da ordem, paz, variedade, conservação e quantidade 
de monumentos históricos e, ao mesmo tempo, fiquei reconhecido pelo 
arménio Gulbenkian que em Portugal deixou uma memória abençoada 
pelos bens culturais e espirituais imortalizados no nosso país, e pela 
ajuda preciosa à Biblioteca do Pontifício Colégio Português de Roma 
quando eu ali era Reitor.
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AFINAL EXISTE O REINO DO ALGARVE!!!
Porque razão o Algarve foi um Reino até 1910?

Até 1910, o chefe de Estado em Portugal ostentava o título de Rei de 
Portugal e dos Algarves, D’Áquem e D’Álem Mar em África, etc. Nesse 
mesmo ano, após o golpe de Estado republicano, foi abolido o Reino de 
Portugal, mas curiosamente, por lapso, não aboliram o Reino do Algarve, 
pelo que, presumivelmente, ainda estaria na ordem constitucional actual.
Sendo o Algarve uma província assumidamente portuguesa pelo menos 
desde o reinado de D. Afonso III, porque motivo nunca foi incluído 
formalmente no Reino de Portugal? 

                                               Faro

O Al-Gharb dos muçulmanos não era só o Algarve com as fronteiras de 
hoje. O Al-Gharb de Al-Andalus ia desde Coimbra (Kulūmriyya) até às 
fronteiras do Algarve dos dias de hoje. Já naquela altura o Algarve era um 
reino, aliás Silves (Xelb) era a capital desse reino e o Algarve islâmico da 
época atingiu um elevado esplendor cultural e económico que já vinha a 
crescer desde a época romana.

A grande conquista cristã que a história de Portugal nos conta quebra 
com a realidade do que era o Algarve da altura, e com o que realmente 
aconteceu. Durante mais de cinco séculos (c. 711-1249), sobre o domínio 
dos povos islâmicos, árabes e berbéres, também o cristianismo existia 
entre a população do Algarve. Durante séculos viveram moçárabes e 
cristãos sob governos muçulmanos.

Ferragudo

D. Afonso I (primeiro rei de Portugal), nunca chegou a pisar as terras do 
Algarve de hoje, foi seu filho, D. Sancho I que em 1189 conquistou Silves 
e proclamou-se como Rei de Silves e do Algarve, no entanto perde Silves 
para os árabes em 1191, perdendo também o título. Conseguimos perceber 
que existia interesse por parte dos reis na conquista (reconquista), pela 
simples razão de aumentar o seu reino, mas a ordem da conquista era 
dada pelos Papas, e os portugueses matavam em nome de Deus.

Foram preciso cinco Reis portugueses e a ajuda dos Cruzados para, por 
mais de um século de guerras conquistarem o Al-Gharb aos muçulmanos, 
desde 1139 até 1249 (Cento e dez (110) anos). Mesmo, desde 1189 da 
conquista da grande Cidade de Silves por D. Sancho I, até 1249 da 
conquista de D. Afonso III, foram precisos setenta e oito anos (78 anos) 
para conquistar as fronteiras do Algarve de hoje (passaram as passas do 
Algarve).

Lagos

Depois de o Rei de Leão e Castela conquistar Sevilha em Novembro 
1248, fez com que D. Afonso III tomasse a decisão de lançar a última 
ofensiva a sul. Ambos os Reis, de Espanha e Portugal cobiçavam estas 
terras ricas do Al-Gharb. Na primavera de 1249 chegam as tropas 
portuguesas à cidade costeira de Santa Maria de Faro. Não houve 
ataques, nem invasões sangrentas. D. Afonso III fez apenas um acordo 
com os mouros estabelecendo o seguinte: deu-lhes as mesmas leis em 
todos os assuntos, podiam ficar com as suas casas e seus patrimónios e 
o Rei prometeu, defende-los e ajudá-los contra outros povos invasores. 
Os que quisessem ir embora poderiam ir livremente e levar seus bens. Os 
cavaleiros mouros que permanecessem tornar-se-iam seus vassalos, e 
respondiam quando fossem chamados, e o Rei devia tratá-los com honra 
e misericórdia.

Foi desta forma que D. Afonso de Portugal e do Algarve “atacou” Faro. 
No final de 1250, os últimos bastiões muçulmanos, em Porches, Loulé e 
Aljezur rendem-se e aceitam a aliança portuguesa (não é por nada que 
ainda hoje existe nos brasões das cidades algarvias um rei cristão (D. 
Afonso III) e um muçulmano).

Os autores e historiadores contemporâneos portugueses desvalorizaram 
sempre os registos da verdadeira reconquista, fazendo com que a 
história ficasse marcada por uma brava e vitoriosa conquista portuguesa, 

por mouros que fugiram, e banhos de sangue (uma história pouco 
verdadeira). Os Reis espanhóis consideravam que o Reino do Algarve 
lhes pertencia por o Rei do Al-Gharb, Musa ibn Mohammad ibn Nassir 
ibn Mahfuz, Amir de Nieba, ter feito vassalagem ao Rei D. Afonso X de 
Espanha. D. Afonso III casou-se com a filha do Rei de Espanha Dona 
Beatriz de Castela em 1253 com a intenção de criar um laço de aliança 
(mesmo casado com Dona Matilde de Bolonha). Só em 1267, com o 
Tratado de Badajoz D. Afonso X de Leão e Castela concede ao Rei de 
Portugal o Reino do Algarve, fazendo de seu neto D. Dinis o herdeiro do 
Trono do Algarve.

D. Dinis em 1293 criou uma bolsa dos mercados com interesse pelas 
exportações. Vinho e frutos secos do Reino do Algarve eram vendidos à 
Bélgica e à Inglaterra, foi assim que começou a desenvolver-se a ideia 
para os descobrimentos.

Aljezur

Em 1415 os infantes de Portugal invadem a cidade de Ceuta com a 
mesma visão da “reconquista”, mas com mais motivos. As conquistas 
no norte de África fez com que o Reino do Algarve, passasse a ser 
chamado, a partir de 1471 como Reino dos Algarves, e o primeiro rei a o 
usar o título foi o Rei D. Afonso V de Portugal e dos Algarves, d’Aquém 
e d’Além-Mar em África. Não é que existisse dois Algarves, mas apenas 
um, com dois territórios (o de cá, e o de lá do mar). O que existia na 
verdade era apenas uma expansão do Reino do Algarve para além do 
mar, já que o Reino de Portugal acabava no Alentejo.

O Reino do Algarve na história de Portugal é quase inexistente, a 
maioria dos algarvios e portugueses nunca ouviram falar deste reino. 
Há autores que dizem que o Reino do Algarve em nada se diferenciava 
do resto de Portugal mas não é assim tão verdade. É certo que as leis 
de Portugal serviam para o Algarve mas não deixava, e não deixa de ter, 
outros hábitos e outros costumes, outras tradições, fazendo desta terra 
um grande espólio multi-cultural que não há igual, em nenhuma outra 
terra em Portugal.

O Reino do Algarve não era um reino autónomo é verdade, era semi-
autónomo separado pela serra algarvia, separado por vontade dos 
próprios reis portugueses (nomeando sempre um governador para este 
Reino régio), separado por uma aliança com os cidadãos algarvios e 
reis de Castela. Dizem certos autores que nenhum rei português foi 
coroado ou saudado como sendo apenas Rei do Algarve, é verdade, no 
entanto os próprios Reis portugueses quiseram que continuasse a ser 
um outro reino à parte, e estes autores esquecem-se ainda que quem 
fundou o Reino do Algarve não foram os réis portugueses. A única vez 
que o Reino do Algarve foi abolido foi em 1773 por D. José I (influências 
do Marquês de Pombal), mas a sua filha, a Rainha Dona Maria I volta 
a o restaurar.

Tavira

O Reino do Algarve englobava todos os territórios africanos dos reis..
Também podemos olhar para a ilha da Madeira como parte desse reino, 
ainda mais por D. Duarte ter doado a seu irmão o Infante D. Henrique 
(Governador do Reino do Algarve), o arquipélago da Madeira. Sendo 
extremamente irónico a ilha Madeira hoje ser uma região autónoma (ou 
semi-autónoma) e o Algarve não. O que sempre existiu em Portugal foi 
um Reino Unido de Portugal e Algarve tal como acontece ainda hoje 
na Grã-Bretanha, com Inglaterra, País de Gales, Escócia e Norte da 
Irlanda, unidos. Mais tarde em 1815 também o Reino do Brasil fazia 
parte desse reino unido (no entanto é proclamada a independência do 
Brasil em 1822).

Os Reis de Leão e Castela (Espanha) também usaram títulos como 
Reis dos Algarves, aliás, ainda hoje isso acontece. O Rei Filipe VI é o 
Rei dos Algarves pela constituição monárquica espanhola de 1978.

Em 1910 com o golpe de estado por parte dos republicanos, dá-se a 
proclamação da 1ª República portuguesa, em que se aboliu o Reino de 
Portugal. Os republicanos portugueses no entanto esqueceram-se de 
abolir o Reino do Algarve.

AD/
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« En France, mourir pour la patrie 
prend un nouveau sens terrible »

L’attentat de Conflans interpelle l’Amérique. L’analyse de Robert Zaretsky, 
professeur à l’université de Houston et spécialiste de la France.

Propos recueillis par Hélène Vissière, correspondante à Washington/   
 Le Point.fr

Manifestation de soutien à Samuel Paty dimanche 18 octobre 2020 sur 
la place de la République à Paris. © Valentina Camu / Hans Lucas / Hans 
Lucas via AFP
   
L’assassinat de Samuel Paty, cet enseignant assassiné par un jeune 
homme d’origine tchétchène devant son collège a horrifié non seulement 
la France, mais aussi une partie du monde. Les défenseurs de la liberté 
d’expression voient que celle-ci est désormais menacée jusque dans les 
salles de classe. Mais dans de nombreux pays, on ne montre pas de 
caricatures du Mahomet. Aux États-Unis, pays pionnier en matière de 
liberté d’expression, aucun journal ni aucun magazine ne publiera les 
dessins de Charlie Hebdo. Là-bas, la laïcité à la française intrigue plus 
qu’elle ne séduit. Robert Zaretsky, professeur d’histoire à l’université de 
Houston et spécialiste de la France, détaille les différences d’approche 
entre les deux pays.

Robert Zaretsky : Non, bien sûr que non ! L’erreur revient au ministère 
de l’Éducation qui ne fournit pas aux enseignants, et aux profs d’histoire 
en particulier, la sécurité nécessaire et un espace sûr. On ne peut pas 
mettre des gardes du corps partout, mais on peut garder un œil sur 
les réseaux sociaux, par exemple. Il y a également peu de formations 
et de conseils de la part du ministère en matière d’enseignement de 
l’instruction civique. Aux États-Unis, la plus grande menace à laquelle je 
suis confronté en tant que prof d’histoire, c’est occasionnellement quand 
un élève me critique ou qu’il refuse de lire un livre au programme. Je n’ai 
jamais pensé que je mettais ma vie en danger en enseignant. Tout d’un 
coup, en France, la notion de mourir pour la patrie prend un nouveau 
sens terrible. Ce n’est pas aller sur le champ de bataille ou rejoindre la 
Résistance, mais se rendre en classe le matin et enseigner un cours sur 
le passé.

La France a mis en place différentes lois pour limiter les discours haineux. 
Certains les accusent d’être une atteinte à la liberté d’expression. Qu’en 
pensez-vous ?

Comme tout Américain, je suis un fervent défenseur du premier 
amendement (qui interdit au Congrès d’adopter des lois limitant la liberté 
d’expression et le libre exercice d’une religion). Je pense cependant 
qu’il y a certaines limites définies par le juge à la Cour suprême Oliver 
Wendell Holmes. On n’a pas, disait-il, la liberté de crier faussement au 
feu dans un théâtre bondé et de causer une panique pouvant entraîner 
la mort de personnes. C’est là où on fixe la limite, quand les déclarations 

publiques d’un individu posent un danger clair et immédiat. Je comprends 
l’importance de ces lois. Mais le contexte historique est différent. Depuis 
la Shoah, la France est particulièrement sensible à la question du 
discours haineux. Le passé est différent aux États-Unis.

Pourquoi les États-Unis n’ont-ils pas connu ce genre d’attaque ?

Il y a de la violence ici, dans les écoles notamment. Mais les musulmans 
aux États-Unis sont d’origine beaucoup plus diverse, d’Asie du Sud 
Est, du continent indien, d’Afrique, et puis il y a des Afro-Américains 
qui suivent l’islam. Les musulmans n’ont pas été non plus politisés et 
radicalisés de manière similaire, même si le président Trump fait tout 
pour les radicaliser. On n’a pas la même histoire de colonisation et 
de décolonisation. Il y a aussi une différence socio-économique. Les 
musulmans américains ne sont pas marginalisés économiquement, ils 
suivent en général des carrières réussies de docteur, d’ingénieur… 

Enfin, en France l’enseignement est centralisé alors qu’aux États-Unis, 
c’est organisé au niveau local, et donc, s’il y a des dissensions, elles 
éclatent au niveau local et émergent rarement sur la scène nationale.
Comment expliquez-vous que peu de médias américains aient reproduit 
les caricatures de Mahomet ?

Je pense que c’est un acte de prudence, même si c’est difficile pour moi 
de parler au nom de tous les médias américains. Pourquoi l’auraient-ils 
fait alors que personne ne les poussait à le faire ? Mais s’ils les avaient 
publiées, il n’est pas sûr qu’il y aurait eu des manifestations massives 
à cause de la diversité des musulmans américains qui sont également 
plus sécularisés. Les organisations musulmanes auraient sûrement 
réagi et lancé des actions en justice. Mais, compte tenu du premier 
amendement, il n’y aurait eu aucune chance qu’elles gagnent. Il n’y a 
pas de loi contre les propos haineux aux États-Unis. On autorise les 
néonazis à marcher à Charlottesville. On peut brûler une croix ou le 
drapeau américain, la Cour suprême vous protège. C’est seulement en 
cas d’incitation à la violence que vous pouvez être poursuivi.

La notion de laïcité est peu invoquée aux États-Unis. Pourquoi ?

Il y a ici aussi une distinction claire entre Église et État. La loi de 1905 
sur la laïcité en France est du même esprit que le premier amendement. 
Mais la différence, c’est que notre révolution en 1776 s’est faite en 
réaction contre une puissance étrangère. Celle de 1789 était contre 
un pouvoir domestique, la royauté, mais aussi l’Église catholique. Et 
donc elle a incorporé la notion de laïcité, vue comme un rempart pour 
empêcher l’Église de reprendre le pouvoir. Le problème, c’est que, sur 
les vingt dernières années, sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy, la droite 
s’est servie de la laïcité comme d’une arme. Elle n’est plus vue comme 
la neutralité de l’État dans les questions religieuses, mais comme un 
cheval de Troie pour s’attaquer à la communauté musulmane. Beaucoup 
d’hommes politiques, d’intellectuels et de médias ont brouillé la définition 
de la laïcité.

Que pensez-vous du débat assimilation/communautarisme ?

En France, l’idéal d’assimilation ne permet pas la diversité. Vous 
n’avez pas de gens « à trait d’union », un Juif américain comme moi, 
un Italo-Américain, un Afro-Américain… Les États-Unis sont une nation 
d’identités doubles. On est encouragé ici à être les deux à la fois. Toutes 
les années, à l’école primaire de ma fille, il y avait un jour où enfants et 
parents se retrouvaient pour parler de leurs origines ethniques et des 
traditions qu’ils avaient gardées. Avec ma femme, on appréciait cette 
journée, on célébrait notre passé, mais aussi le fait qu’on était dans un 
pays qui garantit la liberté de célébrer ses origines tout en restant fidèle 
à cette nation et à ses lois. En France, une telle pratique provoquerait 
peut-être une réaction violente, mais, ici,ce serait la révolution si on ne 
le faisait pas.
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A Associação de Comandos agradece-vos.

MAMA SUME
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José Lobo de Amaral



12

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

Um país sem Governo onde o 
PS está no poder
 
Se tivesse de definir a situação política do país, diria: Portugal é 
um país sem Governo onde o Partido Socialista está no poder.

Por Rui Ramos

Há semanas que nas tendas do regime a oligarquia negoceia o 
orçamento de Estado para 2021. Como é costume, a imprensa 
acompanha o cozinhado. Não sei, porém, se alguém está a prestar 
muita atenção. Por causa da epidemia, sem dúvida: com o país à 
espera de alguma espécie de novo confinamento, a quem pode 
fascinar o baile parlamentar sobre o Orçamento? Mas também 
porque ninguém leva muito a sério o drama que António Costa e 
os seus parceiros tentam inventar para concorrer com o noticiário 
do Covid. Quem vai aprovar o Orçamento na generalidade? O 
PSD já disse que não, o PCP e o BE ainda não disseram que sim. 
O Orçamento pode chumbar, o governo demitir-se? Ninguém o 
espera, ninguém acredita, a ninguém dá jeito. Em Portugal, a 
geringonça criou desde 2015 um ambiente político em que a 
crise governativa é permanente, mas sem desenlace.

A dança orçamental pode ser reduzida, como por vezes faz a 
imprensa, a embates sobre este ou aquele item muito específico. 
Ninguém também leva esses detalhes muito a sério. O que está 
em causa, para todos, não é isto ou aquilo, mas a figura que vão 
fazer no retrato final. Para que o governo continue, convém que 
o Orçamento seja aprovado. Mas todos os partidos, incluindo 
os da chamada geringonça, prefeririam que fossem os outros a 
aprovar o Orçamento. É que o ponto do bailado orçamental é, 
mais do que a oportunidade de reclamar créditos por mais alguns 
euros nas pensões ou nos salários, escapar a responsabilidades. 
Ninguém quer que este Orçamento pareça ser seu. Para o 
Partido Socialista, por exemplo, a “contenção” é de Bruxelas, 
e o “despesismo” dos seus parceiros. O Orçamento deveria 
definir um Governo, enquanto responsabilidade pelo que existe, 
e direcção para o futuro. Mas é a isto que o Partido Socialista 
sempre tentou fugir.

Para perceber o que está a ocorrer em Portugal, temos de 
distinguir entre poder e Governo. Já falei disto em artigo anterior, 
mas convirá talvez desenvolver o tema. Designemos por poder o 
exercício do mando a partir das estruturas do Estado. Chamemos 
Governo, não ao funcionamento dos ministérios, mas a um 
centro de responsabilidade e de direcção no Estado. Poder e 
Governo não são a mesma coisa. O poder é difuso, informal e 
por vezes difícil de definir; tende a não ser transparente, e nunca 
é responsável. O Governo é público, legal, definido; está sujeito 
a escrutínio e à vontade dos eleitores ou dos parlamentares. 
Um Governo pode mudar com umas eleições ou uma coligação 
na assembleia. O poder pode ou não. No nosso regime, os 
oligarcas desejam naturalmente o poder: o mando exercido a 
partir do Estado, que lhes dá influência, e traz benefícios. Mas 
só aceitam o Governo na medida em que lhes der acesso ao 
poder. A responsabilidade e a direcção que deveriam vir com o 
Governo – isso dispensam. E quando não o podem fazer, como 

tem acontecido em situações financeiras difíceis onde a UE 
impõe direcção e exige responsabilidades, ei-los prontos para 
largar o Governo, como Guterres em 2001-2002, aproveitando 
as autárquicas, depois do alarme sobre o défice.

Se tivesse de definir a situação política do país, diria: 
Portugal é um país sem Governo onde o Partido Socialista 
está no poder. O poder é, há mais de duas décadas, do 
PS. Mas nunca o PS quis responsabilidades e teve uma 
direcção. Com o PS, nunca mais, nesse sentido, houve 
Governo em Portugal. Houve Governo no tempo de Cavaco 
Silva: havia um responsável, o primeiro-ministro, e havia 
uma orientação, que era a do reformismo modernizador. 
Houve até Governo, apesar da troika, no tempo de 
Passos Coelho, como se viu em 2013, quando, perante 
o colapso  e a deserção dos seus principais ministros, 
Passos Coelho, sozinho, aguentou a governação. Com o 
PS, deixou de haver Governo. A determinação do PS em 
dominar o Estado e a partir daí controlar a sociedade foi 
sempre forte. Mas nunca lhe conveio escolher claramente 
entre as duas grandes concepções do Estado e da 
sociedade (a liberal e e a estatista), e descartou sempre 
responsabilidades: aquilo que precisamente define 
um Governo.  António Costa é já o exemplo proverbial 
dessa evasão governativa: de nada é responsável, dos 
incêndios de Pedrogão aos roubos de Tancos; quanto a 
uma direcção, nunca ninguém a percebeu, nem ele quis 
que se percebesse: as mesmas promessas, como a de 
pôr o Porto a 1h15 de Lisboa, são repetidas regularmente 
há mais de vinte anos, para que a imprensa subsidiada 
faça as mesmas manchetes e crie a impressão de que, 
não tendo avançado, é agora que vamos avançar. O que 
há e houve sempre com António Costa foi uma ocupação 
meticulosa do Estado e das suas instituições, como se 
viu na Procuradoria Geral da República ou no Tribunal de 
Contas. Com José Sócrates, houve uma conspiração do 
poder, o que não é o mesmo que um Governo.

É paradoxal. Nunca o Estado pesou tanto, quer pelo 
rendimento de que priva as famílias, quer pela interferência 
na vida de cada um. Muita gente, a esse respeito, se queixa 
de “autoritarismo”. Mas nunca o Estado teve menos Governo, 
no sentido de um centro de responsabilidade e uma direcção.

O que podemos deduzir de tudo isto? O Partido Socialista 
manda, e sabe mandar. Mas o PS e as esquerdas que 
agora o apoiam não estão em condições de governar 
o país. Até certo ponto, porque estão divididas entre si. 
Mas sobretudo, porque o seu mando não é compatível 
com o que é necessário fazer para a sociedade respirar 
e funcionar: limitar a dimensão do Estado. O governo de 
António Costa só existiu e só continua a existir para evitar 
o único Governo que Portugal poderia ter, no sentido 
de um foco de decisão e de rumo, que é um Governo 
reformista, necessariamente assente na maioria e na 
coligação dos partidos da direita parlamentar, PSD, CDS, 
e, provavelmente, Chega. Ninguém sabe quando esse 
Governo poderá surgir, mas já muita gente percebeu 
o que tem a fazer: desmontar o poder socialista como 
condição prévia de todas as outras reformas.
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Quand la Suède Confisque des Livres
par Judith Bergman

Traduction du texte original: Confiscating Books in Sweden

En Suède, la confiscation du livre de l’écrivain et comédien Aron Flam 
et le procès qui va se tenir contre lui ont ouvert un débat sur la liberté 
d’expression. Flam n’a pas manqué d’ironiser sur cet État qui ordonne 
la saisie de tous les exemplaires du livre d’un écrivain suédois, juif de 
surcroit, parce qu’il a critiqué la collaboration suédo-nazie pendant la 
guerre.

Uppsala, cité universitaire autrefois pittoresque et paisible, se classe 
en tête des villes ou éclatent le plus grand nombre de fusillades par 
habitant. « Les gangs ont été autorisés à se développer », a déclaré 
Manne Gerell, criminologiste à l’Université de Malmö à SVT Nyheter en 
décembre 2019. Il a ajouté que la police s’était « réveillée »,mais un peu 
trop tard.

Peut-être serait-il temps que les budgets qui servent à persécuter les 
délits d’opinion des retraités et des comédiens soient affectés à la lutte 
contre les crimes violents.

Peut-être serait-il temps que les budgets qui servent à persécuter les 
délits d’opinion des retraités et des comédiens soient affectés à la lutte 
contre les crimes violents. (Source de l’image : iStock)

En juin, quatre policiers en armes ont saisi et confisqué tous les 
stocks de Det här är en svensk tiger (« Ceci est un tigre suédois »), 
un livre que l’écrivain et humoriste suédois Aron Flam vient de publier. 
L’ouvrage démontre que pendant la Seconde Guerre mondiale, la 
fameuse neutralité du pays a surtout servi à masquer la contribution de 
la Suède à l’effort de guerre nazi et les juteux bénéfices qu’en a retiré le 
gouvernement social-démocrate.

Le titre du livre parodie une affiche de 1941 dessinée par Bertil Almqvist 
qui représente un tigre bleu et jaune aux couleurs du drapeau suédois. 
L’affiche est titrée « En svensk tiger » (« Un tigre suédois »), mais le mot 
« tigre » en suédois à une double signification : il désigne un tigre mais 
invite également à se taire. L’affiche originale avait été conçue dans le 
cadre d’une campagne gouvernementale invitant les Suédois à mesurer 
leurs propos sachant qu’un mot de trop pouvait mettre en danger les 
relations de la Suède avec l’Allemagne nazie.

Flam avait prévu d’illustrer la couverture de son livre avec le tigre 
d’Almqvist mais un tigre détourné doté d’un brassard à croix gammée 
sur sa patte gauche, saluant comme un nazi avec la patte droite et 
clignant de l’œil simultanément en direction du lecteur. Ces petites 
transformations n’ont pas été du goût du musée de la préparation 
militaire qui a poursuivi Flam pour atteinte au droit de la propriété 
intellectuelle – le tigre d’Almqvist lui appartient – et qui a obtenu du 
procureur que la police confisque l’intégralité des stocks de livres. Selon 
Flam, le procureur projette également de saisir les livres au domicile des 
lecteurs qui l’ont déjà acheté, pour s’assurer que tous les exemplaires 
seront détruits.

La confiscation des exemplaires du livre de Flam et le procès qui 
l’attend ont déclenché un débat sur la liberté d’expression. Flam n’a pas 
manqué d’ironiser sur cet État qui saisit les livres d’un écrivain suédois, 
juif de surcroit, parce qu’il critique la collaboration suédo-nazie pendant 
la guerre. « Imaginer qu’un procureur est occupé à traquer et détruire 
un livre est kafkaïen. Il aurait pu se contenter de déchirer la couverture, 
mais non !» a déclaré Flam.

Comme toujours, la coordination entre la police et le parquet est un 
bon indicateur des priorités politiques du pays. Ces (curieuses) priorités 
se sont illustrées une nouvelle fois dans une autre affaire de liberté 
d’expression. Récemment, une retraitée a été condamnée à payer une 
amende pour « incitation » : elle avait mal supporté qu’un retraité de 86 
ans soit agressé par un homme de 27 ans et n’avait pas dissimulé sa 
colère sur Facebook.

« Oui, il [l›agresseur] n›ira probablement même pas en [prison ...]. 
Mieux vaudrait l›expulser, quel genre de singes rentre dans ce pays, 
l›expulsion est tout ce qu›ils méritent, il n›y a pas de circonstances 
atténuantes ... Les singes ne devraient pas venir ici et commettre de 
tels forfaits ... »

Dans son post Facebook, la retraitée n’a visé aucun groupe humain en 
particulier, mais le tribunal a estimé qu’elle avait incité à la haine contre 
les migrants :
« Le tribunal d›instance [...] estime que cette communication ne peut 
être comprise que comme ciblant un groupe de personnes en particulier 
protégé par la disposition - les immigrants - soit les groupes ethniques 
en Suède qui ont en commun d›avoir une origine nationale différente 
de celle de la population majoritaire. En traitant ce groupe de « singes 
» et de « peuple des singes », NN [la femme] a tenu des propos qui 
doivent être considérés comme désobligeants ».

Ce procès n’a rien d’exceptionnel en Suède. Les poursuites engagées 
contre des retraités, et d’autres catégories de citoyens, pour des propos 
jugés racistes sont monnaie courante.

Le problème est que les autorités suédoises donnent au même moment 
le sentiment d’être submergées par une vague croissante de crimes 
violents. Comment ne pas s’étonner que la police et les procureurs 
donnent la priorité à des confiscations de livres parce qu’ils sont ornés 
de tigres satiriques et à des procédures contre des retraités coupables 
de « pensées déviantes », alors que la police ne dispose pas des 
ressources nécessaires pour faire face aux crimes violents.

À Uppsala, par exemple, un journal local a rapporté qu›en 2019, 80% 
des élèves filles du secondaire ne se sentaient pas en sécurité. En 
2013, ce pourcentage était de 45%.

En juillet dernier, SVT Nyheter a rapporté qu’en novembre 2019, 
à Uppsala, une fillette de 13 ans avait été violée dans les toilettes 
publiques d’un centre commercial. La police connaissait le suspect, 
mais a mis sept mois à l’arrêter. « La police étant en sous-effectifs, le 
suspect n’a pu être placé en détention », a déclaré Moa Blomqvist, le 
procureur chargé de l’affaire, à la télévision. « Je suis très en colère que 
des crimes aussi graves demeurent enfouis sous une pile de dossiers 
dans l’attente du bon vouloir de la police ... ». La police a protesté 
contre l’allégation de Blomqvist.

En juillet, une mère de trois enfants et sa sœur qui rentraient à pied 
avec leurs maris, ont été blessées par un homme qui s’est présenté 
à elles comme venant de Gottsunda, une «no go zone» d’Uppsala. 
Sans raison, l’individu leur a donné des coups de pied dans la tête. 
L’agresseur a très vite été rejoint par un gang, qui a commencé à 
fouetter les maris avec des ceintures. A ce jour, la police ne dispose 
d’aucune piste sérieuse. Deux semaines plus tard, dans le centre 
d’Uppsala, un homme a été poignardé de plusieurs coups de couteau.

Uppsala, cité universitaire pittoresque et autrefois paisible, arrive 
en tête du classement des agglomérations souffrant du plus grand 
nombre de fusillades par habitant. « Les gangs ont été autorisés à se 
développer », a déclaré Manne Gerell, un criminologue à l’Université 
de Malmö à SVT Nyheter en décembre 2019. Il a ajouté que la police 
s’était « réveillée », mai un peu tard.

Uppsala souffre également d’explosions multiples car les gangs règlent 
leurs comptes à coups d’engins explosifs. En 2019, la Suède avait 
recensé 257 explosions. A Uppsala, le dernier attentat à la bombe 
a eu lieu en juin : un « engin explosif mineur » a explosé dans un 
appartement.

En Suède, en 2019, moins d’un attentat à la bombe sur dix a donné lieu 
à des poursuites criminelles, indique SVT Nyheter. Peut-être serait-il 
temps que le gouvernement redéploye ses effectifs de lutte contre la 
liberté d’expression des retraités et des comédiens à la lutte contre les 
crimes violents.

Judith Bergman, chroniqueuse, avocate et analyste politique, est 
Distinguished Senior Fellow du Gatestone Institute.
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Alves Redol
JOSÉ HÄNDEL DE OLIVEIRA/ Atlântico Expresso

António Alves Redol nasceu em Vila Franca de Xira, em 29 de 
Dezembro de 1911 e faleceu em Lisboa, em 29 de Novembro de 
1969. Tinha 57 anos. Foi um escritor considerado como um dos 
expoentes máximos do Neorrealismo Português.

Filho do pequeno comerciante ribatejano António Alves Redol 
que o mandou frequentar o Curso Comercial no Colégio Arriaga. 
Por volta dos 14 anos, começou a mandar as suas prosas para 
os jornais. Depois de trabalhar como vendedor de mercearia e 
tecidos, em 1929 parte para Angola, mas a situação vivida naquela 
então possessão portuguesa, 
fá-lo regressar a Portugal.

Emprega-se numa casa 
comercial de automóveis,  
pneus e lubrificantes, ao 
mesmo tempo que lecciona 
Língua Portuguesa. Começa 
a corresponder-se com 
intelectuais da esquerda e 
adere aos ideais do Partido 
Comunista e ao Movimento 
de Unidade Democrática. 
Impressionado com as 
condições em que viviam 
os trabalhadores rurais, 
defendeos pela escrita e cria 
a secção “De sol a sol”, no 
jornal “O Diabo” em que passa 
a publicar textos voltados para 
as tensões sociais.

Sofreu influências de Ernest 
Hemingway, John Steinbeck, 
Émile Zola, Máximo GorKi e 
Jorge Amado.

Empenhado na luta de resis-
tência ao Estado Novo, che-
gando a estar preso e sido 
torturado, compreendeu a 
literatura como forma de 
intervenção social. Em 1939 
surge o seu primeiro romance 
“Gaibéus”, cujo assunto rela-
cionado com problemas 
socioeconómicos vividos pe-
los ceifeiros, faz desta obra 
o marco de apresentação do 
Neorrealismo. Neste livro, 
Alves Redol faz o seguinte 
aviso: “Este romance não 
pretende ficar na literatura como obra de arte. Quer ser, antes de 
tudo, um documentário humano fixado no Ribatejo. Depois disso, 
será o que os outros entenderem.”

Li esta obra com imenso gosto, na minha juventude e fiquei, 
para sempre, ligado aos problemas sociais dos trabalhadores, 
nomeadamente aos da indústria têxtil, deque o meu saudoso pai 
era um acérrimo defensor.

Da sua intensa actividade literária, destacamse, para além dos 
“Gaibéus”, “Marés” (1941), “Avieiros (1942), “Fanga” (1943), 
“Anúncio” (1945), “Porto Manso” (1946), a triologia do Port-Wine 
(1949 - 1953) e “Barranco dos Cegos”, considerado por alguns, 
o seu romance mais conseguido. Escreveu também peças de 
teatro: “Forja” (1948) e “ O Destino Morreu de Repente”, (1967). 
Escreveu contos, o mais conhecido é: “Constantino, Guardador 
de Vacas e de Sonhos” (1962), Literatura Infantil e Estudos. 
Recebeu o Prémio Ricardo Malheiros em 1950.

Na “História da Literatura Portuguesa de António José Saraiva e 
Óscar Lopes, podemos ler: “Alves Redol, o primeiro romancista 
da nova tendência que encontrou uma larga aceitação, interessa- 
se primeiro pelo drama social ribatejano, num estilo que de início 
apenas se pretende documental que acusava a influência de 
Jorge Amado;mais tarde reconstitui, por forma demasiado didá-
tica, esquematicamente precisa, os conflitos históricosda região 

duriense” (…)“Observador 
escrupuloso capaz de largas 
conceções originais, Redol, 
cuja obra se estende ainda 
ao teatro, ao conto, a estudos 
etnográficos e outros, não 
desejava atingir, no seu 
contínuo progresso, um seguro, 
o gosto narrativo e dialogal. A 
sua obra-prima, onde apreende 
a evolução social e moral que 
desde fins do século XIX se 
pode descortinar em torno de 
um latifúndio ribatejano, é o “ 
Barranco dos Cegos” (1962 – 
5ª edição 1976).

Da enciclopédia “VISUM” 
consta: “António Alves Redol 
– Escritor português (1911-
1969) insere-se na corrente 
denominada neo-realista, 
implicando uma tese social 
definida ao longo dos seus 
romances. Estreia-se com a 
novela “Glória” (1938) a que 
se seguiram “Gaibéus” (1939), 
“Marés” (1941), “Avieiros” 
(1942), “Fanga” (1943), os 
três volumes do ciclo intitulado 
Port- Wine (Horizonte Cerrado 
de 1949, Os Homens e as 
Sombras de 1951 e Vindimas 
de Sangue, de 1953, Olhos 
de Água (1954), A Barca dos 
Sete Lemos (1958). Dedica-
se ocasionalmente ao teatro, 
dentro do mesmo esquema 
de protestos e reivindicações: 
Maria Emília (1946), Forja 
(1948),representada em 
1970 e O Destino Morreu de 
Repente.
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Coronavirus : 
l’Italie serre la vis
Le gouvernement transalpin a annoncé une nouvelle série de 
mesures sanitaires drastiques alors que les contaminations ne 
cessent de progresser à travers le pays. 

Par Quentin Raverdy / Publié le | Le Point.fr

Petit vent de panique de l’autre côté des Alpes. Une semaine à 
peine après l’entrée en vigueur des dernières mesures sanitaires 
censées freiner la propagation du virus, le Premier ministre Conte 
s’est présenté à nouveau devant les Italiens, aujourd’hui, avec 
une nouvelle série de restrictions. Pas de temps à perdre, justifie-
t-on à Rome, face à une courbe des contaminations qui flirte 
dangereusement avec la barre des 20 000 cas journaliers (128 
décès ont été enregistrés dimanche 25 octobre) et plus de 1 200 
personnes placées en soins intensifs : un bond de près de 400 % 
en l’espace d’un mois. « Ces chiffres ne peuvent pas nous laisser 
indifférents », justifie le Premier ministre Conte. Et d’assurer que 
« le gouvernement fait tout ce qui est nécessaire pour préserver à 
la fois la santé et l’économie » du pays. Pour l’exécutif, il s’agissait 
aussi de reprendre la main sur l’agenda et remettre de l’ordre alors 
que, depuis quelques jours, certains présidents de région faisaient 
cavalier seul en multipliant les mesures draconiennes.

C’est ainsi qu’après un intense bras de fer au sein même de la 
majorité et des discussions-fleuves avec les partenaires régionaux, 
le gouvernement Conte a annoncé ce matin son troisième décret 
(DPCM), courant cette fois-ci jusqu’au 24 novembre prochain. 
La mesure choc du nouveau texte : la fermeture dès 18 heures 
des cafés, bars et restaurants, contre minuit auparavant, dans la 
plupart du pays. Coup de rabot aussi sur le nombre de convives 
autour d’une table, réduit à 4 personnes, toutes du même foyer.
 « Des répercussions très lourdes sur l’économie »

Des décisions prises contre l’avis des gouverneurs de régions, 
mais également de certains membres de l’exécutif, la ministre 
de l’Agriculture, Teresa Bellanova, craignant pour sa part « des 
répercussions très lourdes sur l’économie ». « Nous sommes 
désormais en novembre, on n’a plus forcément très envie de 
sortir, comme pendant l’été », explique gauchement le Premier 
ministre, pour tenter de faire passer la pilule. Les professionnels du 
secteur apprécieront. Cette fin de semaine, ils tiraient à nouveau 
la sonnette d’alarme : quelque 50 000 bars et restaurants sont 
menacés de fermeture d’ici la fin de l’année et 350 000 emplois 
sont sur la sellette sur tout le territoire.

Ce dernier DPCM du mois d’octobre met également à l’arrêt les 
cinémas, théâtres et salles de concert (les musées, eux, restent 
ouverts au public). « Une décision difficile » pour « le monde de la 
culture en grande souffrance depuis des mois », reconnaît le chef 
du gouvernement. Rideau aussi pour les salles de sport à qui les 
pouvoirs publics avaient pourtant laissé un délai d’une semaine 
pour renforcer les mesures sanitaires et espérer ainsi maintenir 
l’activité ouverte. Peine perdue. « Fermer des entreprises (…) 
qui ont tant investi ces derniers mois pour ajuster les normes de 
sécurité sanitaire est une idiotie », dénonçait déjà le chef de la 
Ligue et principal opposant du gouvernement, Matteo Salvini.

Parmi les autres mesures, le texte prévoit notamment un 
renforcement des cours à distance (à hauteur de 75 %) dans les 
lycées et instituts professionnels et techniques. Rome veut aussi 

inciter les entreprises privées à mettre l’accent sur le smartworking 
pour leurs employés même si aucune mesure coercitive 
n’accompagne le décret. Pas d’obligation également mais « une 
vive recommandation » pour les Italiens d’éviter les déplacements « 
avec les moyens de transport publics ou privés », sauf pour raisons 
professionnelles, scolaires ou situation d’urgence. Pas question 
pour autant de parler de couvre-feu, estime Giuseppe Conte, « 
c’est un mot que nous n’aimons pas » même si, dans les faits, plus 
de 28 millions d’Italiens doivent se plier à des restrictions – par 
ordonnances régionales – de déplacements durant la nuit.

Après ce nouveau tour de vis, le gouvernement italien sait qu’il 
marche sur des œufs. Déjà à Naples, depuis trois jours, des 
manifestations, parfois violentes, ont eu lieu dans les rues de la 
principale ville de Campanie contre les nouvelles règles sanitaires. 
« Les manifestations, ce serait un comble qu’il n’y en ait pas », 
a reconnu le Premier ministre. « Si aujourd’hui j’étais de l’autre 
côté, moi aussi je ressentirais de la colère contre les mesures du 
gouvernement », a même poursuivi le chef du gouvernement. Alors 
pour tenter de rassurer, l’exécutif a promis pour le mois de novembre 
une enveloppe de 1,5 à 2 milliards d’euros pour les catégories 
les plus impactées, venant s’ajouter aux aides déjà existantes. Et 
Giuseppe Conte de promettre : « En souffrant un peu ce mois-ci, en 
serrant les dents avec ces restrictions, on pourra respirer un peu en 
décembre. »
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Fui a mais funerais do que qualquer 
outro”. As memórias de Jackie 
Stewart, entre a dor de perder amigos 
e a amizade com Grace Kelly 

Por Mariana Fernandes
Texto/Observ

Foi amigo de Grace Kelly, era próximo de George Harrison, conduzia com 
Paul Newman. Ao Observador, o tricampeão mundial de F1 Jackie Stewart 
recorda os “altos e baixos” de ser piloto nos anos 60 e 70.

É uma figura que não escapa aos olhares mais atentos às etapas do 
Campeonato do Mundo de Fórmula 1. De calças a condizer com o padrão 
da boina, numa clara recordação da Escócia onde nasceu, Jackie Stewart 
é presença assídua em praticamente todas as corridas, um pouco por 
todo o mundo, e Portugal não foi excepção. O ano de 2020, porém, obriga 
a uma alteração na indumentária: além das calças e da boina, agora 
também a máscara combina com o mesmo padrão xadrez.

Aos 81 anos, Sir Jackie Stewart é o único campeão do mundo nos anos 
60 ainda vivo. Venceu o Mundial de Fórmula 1 três vezes — 1969, 1971 
e 1973 –, ficou outras duas no segundo lugar e conquistou a alcunha 
“The Flying Scot”, o Escocês Voador. Foi mecânico antes de ser piloto, 
competiu pela BRM, pela Matra, pela March e pela Tyrrell e nunca deixou 
a modalidade depois de terminar a carreira: esteve ligado à Ford durante 
décadas, fundou a própria equipa, a Stewart Grand Prix (que só durou três 
anos e não teve muito sucesso), e é ainda parceiro de marcas que são 
ou foram fulcrais para a Fórmula 1, como a Rolex, a Heineken e a Moët 
& Chandon
.
Conhecido na cultura pop por ter sido o primeiro piloto a atirar champanhe 
depois de uma vitória — inicialmente, foi um acidente –, Jackie Stewart foi 
um dos grandes responsáveis pela melhoria das condições de segurança 
dos pilotos de Fórmula 1. O britânico, que já foi o dono do recorde que 
Lewis Hamilton pode bater em Portugal este domingo (maior número 
de vitórias na modalidade), acabou a carreira na véspera de cumprir o 
centésimo Grande Prémio porque François Cevert, seu protegido, morreu 
em pista nesse fim de semana. Jackie não se arrepende, diz que foi a 
decisão certa e lembra que deve ter ido a mais funerais do que qualquer 
outra pessoa.

Mas recorda os anos 60 e 70 com 
nostalgia, um “tempo de mudança”, em 
que a Fórmula 1 se fundia com a música, 
o cinema e as artes. Recorda os serões 
com Grace Kelly, a amizade com George 
Harrison e as saídas para conduzir com 
Paul Newman. Em conversa com o 
Observador, Jackie Stewart, que nunca 
competiu em Portugal mas garante que 
vai trabalhar para que Portimão entre no 
circuito permanente da Fórmula 1, lembra 
que “ganhar não é suficiente”.

▲ O piloto britânico foi campeão três 
vezes em nove anos e ficou em segundo 

noutras duas ocasiões
GETTY IMAGES

Foi piloto de Fórmula 1 nos anos 60 e 70. É o mais próximo que alguém 
pode estar de ter sido um Beatle?

Sim! E eu até era muito próximo dos Beatles, conhecia o George Harrison, 
era um dos meus melhores amigos. Acho que foi uma era muito colorida, 
muito entusiasmante, para a geração que era jovem naquela altura. Foi 
um período muito entusiasmante no mundo inteiro. O cinema, a moda, as 
artes, a música. Ainda tínhamos o Sinatra, apareceram os Beatles… Foi 
um período maravilhoso. Foi um tempo entusiasmante e glamoroso, os 
cabelos compridos… Era um mundo novo, uma geração nova.

Era quase como ser uma rockstar?

Era como isso, sim, um bocadinho. Os rapazes competiam para ver 
quem tinha as maiores suíças. Não sei se chegava à rockstar mas era 
glamoroso, sim. Foi uma geração que quebrou com o establishment que 
existia. Os pilotos mais antigos perguntavam-se: ‘O que é que eles estão 
a fazer com aqueles cabelos compridos?’. Era um tempo de mudança, um 
tempo de alterações, um tempo de glamour. A Playboy apareceu! A revista 
apareceu. Era um tempo entusiasmante.

Depois da morte de John Surtees, em 2017, é o único campeão dos anos 
60 que ainda está vivo. Sente-se um símbolo dessa geração?

Eu não tinha e não tenho grande consciência de estar nessa posição. Eu 
estava só a fazer o que tinha de fazer. Tinha uma família maravilhosa, 
uma mulher maravilhosa, um dono de equipa maravilhoso, os melhores 
mecânicos. A minha vida, naquela altura, era incrível. Estava a viver 
uma vida incrível. Foi excitante. Viajar estava a tornar-se mais dinâmico, 
o [Boeing] 747 apareceu, os autocarros de dois andares também. Se 
viajássemos em primeira classe num avião, tínhamos direito a um quarto.
“Acho que foi uma era muito colorida, muito entusiasmante, para a geração 
que era jovem naquela altura. Foi um período muito entusiasmante no 
mundo inteiro. O cinema, a moda, as artes, a música. Ainda tínhamos o 
Sinatra, apareceram os Beatles... Foi um período maravilhoso”.

Lembrava-se de que era um emprego? Ou nem sequer parecia trabalho?
Não parecia nada um emprego! Era quase como um tapete mágico. Ia 
a imensos sítios diferentes, estava a conhecer monarcas, algumas das 
pessoas mais poderosas do mundo, presidentes dos Estados Unidos, 
primeiros-ministros. E superstars. Quer fosse da música ou dos filmes. A 
Grace Kelly! Umas das mulheres mais bonitas do mundo e eu conheci-a 
muito bem. Eu e a minha mulher íamos visitá-los, a ela e ao Príncipe 
Rainier. Isso já não acontece! Vivi num tempo em que o glamour e a cor 
eram desejados. As pessoas tinham vivido num mundo aborrecido e, de 
repente, os Beatles apareceram. E eram incríveis. E depois os [Rolling] 
Stones! Foi um período maravilhoso de transformação.

Foi um dos grandes impulsionadores do aumento da segurança no 
automobilismo. Actualmente, muitos puristas da modalidade dizem que a 
Fórmula 1 perdeu dinâmica e interesse por ser muito aborrecida, por não 
existir risco suficiente. Como é que olha para essas opiniões?

Continua a existir muito risco. Continua a ser um desporto extremamente 
perigoso. Mas agora os carros são mais seguros. Os bombeiros estão 
melhor preparados, os pilotos também. Não vemos a morte da forma 
que eu vi. Eu vi quase todos os meus amigos morrerem em pista. Foi um 
período negro nesse aspecto. Provavelmente, fui a mais funerais do que 
qualquer outra pessoa que conheço. Porque eram todos meus amigos. E 
morreram todos na pista. Foi uma fase que teve altos e baixos. Tal como 
a minha vida, que também teve altos e baixos. Mas como era tricampeão 
mundial, eu estava a ter privilégios que mais ninguém tinha.
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▲ Com Grace Kelly e o Príncipe Reinier do Mónaco, de quem era 
amigo próximo. Helen, a mulher de Jackie Stewart, está à esquerda na 

fotografia
AFP VIA GETTY IMAGES

Sentia-se invencível?

Não, nunca. Existia sempre alguém a tentar bater-me. Havia sempre 
alguém que eu achava que era melhor do que eu. Ganhar não é suficiente.
Esse é o título da sua autobiografia, “Ganhar não é suficiente”.

Exato, exato. Há tanto para lá disso. A importância de nos relacionarmos 
com diferentes pessoas, com diferentes nacionalidades, com diferentes 
pessoas. Diferentes desejos. E eu vivi nessa altura, na altura da mudança, 
mudança rápida em quase tudo. Não existia aborrecimento. E as pessoas 
eram entusiasmantes. Como o George Harrison, o rei Hussein da Jordânia 
era dos meus amigos mais próximos, um homem super dinâmico, 
fantástico. Como eu era o campeão do mundo, como estava envolvido 
nesse processo de tornar a Fórmula 1 mais segura, de mudar o desporto, 
acabava por estar sempre perto de pessoas muito importantes.

Que tipo de pessoas importantes?

O Paul Newman tornou-se um bom amigo! Passei muito tempo com o 
Paul Newman porque ele era um bom piloto mas queria ser um piloto 
melhor. Ele aparecia e eu passava dias com ele, só os dois, a conduzir. 
Sei lá… O Sean Connery, também é um amigo próximo. São pessoas 
excecionais. É uma coisa natural. Quanto mais sucesso tivermos, mais as 
pessoas também ficam intrigadas connosco.

“Não parecia nada um emprego! Era quase como um tapete mágico. Ia 
a imensos sítios diferentes, estava a conhecer monarcas, algumas das 
pessoas mais poderosas do mundo, presidentes dos Estados Unidos, 
primeiros-ministros”.

Que avanço tecnológico de que os pilotos usufruem hoje em dia é que 
gostava de ter tido na altura?

A única coisa é mesmo a segurança. Acabamos de ver um incêndio e o 
piloto saiu de lá ileso [o incidente com Pierre Gasly na segunda sessão 
de treinos]. No meu tempo, isso não tinha acontecido. A segurança em 
pista… 

Os meus amigos morreram todos, mais uma vez. Estes miúdos não sabem 
o que é o luto. Eu soube o que era o luto. Mas é preciso ultrapassar o luto, 
lidar com o luto, ir a todos os funerais. É preciso consolar o pai, a mãe, 
o irmão e a irmã, a mulher. Isso coloca-nos a vida toda em perspetiva. A 
dada altura, parecia que era como a guerra. Como quando os soldados 
vão para a guerra e no minuto seguinte o melhor amigo morre à frente 
deles, por causa de uma bomba ou algo assim. Eram altos e baixos, lá 
está. Num minuto, estávamos no céu; no outro, estávamos no inferno.

Se pudesse estalar os dedos e viajar no tempo, voltava àquela época?

Eu gosto de onde estou hoje. Tive um tempo maravilhoso, acho que não 
poderia ter tido uma janela temporal melhor. E repito: tive tudo, altos e 
baixos. Hoje é tudo mais plano. Mas não posso dizer que não seja 
entusiasmante. Hoje estou aqui e estou entusiasmado, viajei para Portugal 
e estava entusiasmado. Isso ainda continua.

▲ Com François Cevert (esquerda), o piloto francês que morreu em pista 
na antecâmara daquele que seria o 100.º GP da carreira de Stewart

GETTY IMAGES

Terminou a carreira na véspera daquele que seria o seu 100.º Grande 
Prémio devido à morte de François Cevert, em 1973, de quem era colega 
de equipa. Alguma vez se arrependeu dessa decisão?

Não. Era um dos meus melhores amigos. Era um homem maravilhoso, um 
tipo óptimo, o meu protegido. Foi um fim frio e cruel. Senti que Deus me 
tinha dado uma pancada. Aprendi aí a não tomar nada como garantido. 
Ele morreu à minha frente. E eu podia ter feito o meu centésimo Grande 
Prémio mas achei que, por respeito a ele, não devia correr. E foi a decisão 
certa. Nunca me arrependi. Sei que fiz a coisa certa.

O que é que ainda lhe falta fazer?

Faltam-me muitos anos! Tenho nove netos, tenho dois cachorros, sou 
casado há 58 anos. Tenho muitos anos pela frente.
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VASCO DA GAMA 
CORVETA-COURAÇADA / CRUZADOR (1876/1936)
NA EXPOSIÇÃO DE NAVIOS NA SALA AUGUSTO DE 

CASTILHO NO MUSEU DO COMBATENTE
A nova exposição já está aberta ao público, embora ainda faltem algumas 
peças decorativas para ficar definitivamente completa.

No entanto, e tendo o Museu de Marinha  cedido algumas peças para 
a exposição, o tema vem a propósito e completa o descritivo sobre esta 
corveta-couraçada/cruzador, construída pelo Engº Vitor Cardoso com 
materiais reciclados.

De realçar pois a escultura em baixo-relevo que a Marinha cedeu, e que é 
uma peça lindíssima do séc. XIX-XX, que pertenceu ao cruzador couraçado 
“Vasco da Gama”, e já  existia em 1899.

Em bronze, o baixo-relevo tem no topo uma coroa, um listel superior com 
a inscrição “A PATRIA HONRAE QUE A PATRIA NOS CONTEMPLA”, 
ao centro do lado esquerdo a figura do Vasco da Gama, também do lado 
esquerdo por baixo da figura um listel com a inscrição “POR MARES NUNCA 
DANTES NAVEGADOS” e ao centro do lado direito um castelo. Apresenta 
de altura 107,00 cm e de largura 112,00 cm, e é de origem portuguesa.

Imponente escultura, encontra-se colocada por debaixo da vitrine do navio 
VASCO DA GAMA, que foi o único navio couraçado ao serviço da Marinha 
Portuguesa. Durante a sua vida foi várias vezes remodelado, recebendo 
várias qualificações: corveta-couraçada, couraçado e cruzador-couraçado.

O Vasco da Gama,  construído em ferro nos estaleiros ingleses da Thames 
Iron Works & Shipbuilding Company, de Blackwall, dispunha de propulsão 
mista, pois além de duas máquinas a vapor, que lhe conferiam uma velocidade 
de 10 nós, possuía aparelho vélico do tipo lugre-escuna, sendo lançado à 
água no dia 1 de Dezembro de 1875. Incorporado na Marinha Portuguesa 
como corveta-couraçada em 20 de junho de  1876, chegou a Lisboa em 15 
de Julho do mesmo ano. 

Tinha 60,96 metros de comprimento, um deslocamento de cerca de 1500 
toneladas e uma guarnição de 150 homens.No seu percurso incluem-se em 
1877 o regresso a Inglaterra para fabricos e em 1880 uma viagem diplomática 
a Tânger. Quando a Tunísia se tornou num protectorado francês, a Vasco 
da Gama esteve no país em 1881, tendo novamente em 1887 entrado 
em fabricos em Inglaterra . Em 1888 representou Portugal na Exposição 
Universal de Barcelona e teve  o rei D. Luiz como passageiro numa viagem ao 
Mediterrâneo. Nas cerimónias comemorativas do 4º Centenário da Viagem 
de Colombo que se realizaram em 1892 em Cádiz, representou a Marinha, e 
em 1895 tomou parte nos festejos da inauguração do canal de Kiel. 

Segue em Setembro para a índia, para apoiar a contenção de uma revolta 

marata, esteve em Goa nesse ano e desembarca em Mormugão 46 
homens. Os maratas são um grupo étnico indo-ariano que vive no estado 
indiano de Maharashtra. A sua língua, o marata, integra o grupo meridional 
dos idiomas indo-arianos. Em Janeiro de  1896  regressa a Lisboa e é 
incorporado em Agosto na Divisão Naval de Instrução que vai reforçar a 
Estação Naval do Atlântico Sul, visto correr a notícia das pretensões alemãs 
à Baía dos Tigres em Angola, comissão que termina em Maio de 97, tendo 
no mesmo ano  participado em Londres nas celebrações do 60º aniversário 
da subida da Rainha Vitória ao trono.

Em 25 de Outubro de 1901, o Vasco da Gama sofreu trabalhos de grande 
remodelação em Itália ( Livorno, estaleiros Fratelli Orlando)  que incluíram, 
entre muitos outros, o seu alongamento em cerca de 12 metros, aumento da 
sua tonelagem e a instalação de novas peças de artilharia e metralhadoras. 
O navio ficou bastante diferente do original, ficando com 2 mastros em vez 
de 3 e duas chaminés, quando inicialmente só tinha uma, passando a ser 
classificado como cruzador-couraçado, e regressando a Portugal em fins de 
1903.

A missão principal do Vasco da Gama era  actuar como navio de defesa de 
costa, complementando no mar as defesas de Lisboa que eram asseguradas 
em terra pelas fortificações do Campo Entrincheirado de Lisboa. 

Esteve em 1904 na Estação Naval de Macau e devido a perturbações na 
região estacionou 2 meses em Xangai. 

Na Semana Santa de 1906 deu-se a insubordinação da armada portuguesa, 
que começa em Lisboa no cruzador D. Carlos, com um movimento de 
cabos, marinheiros e grumetes, e onde os navios da Armada ameaçavam 
bombardear o Terreiro do Paço e as Necessidades, alastrando-se a rebelião 
aos cruzadores  Vasco da Gama e Adamastor, à canhoneira-torpedeira Tejo 
e ao torpedeiro n.º 4, havendo também movimentos de solidariedade na 
fragata de vela D. Fernando e em algumas unidades da Marinha em terra.

Na Vasco da Gama a rebelião foi debelada devido à intervenção do Capitão 
M.G. Alfredo de Antas Ribeiro, nesta primeira rebelião havendo mais três 
até 1925.

Em 1909 devido a um violento terramoto que destruiu a cidade de Messina, 
parte levando alimentos, roupas e medicamentos, chegando a 11 de 
Janeiro e partindo a 20 para Macau, fazendo duas comissões em Xangai 
e Japão onde de 2 a 4 de Julho representa Portugal na abertura de Porto 
Artur à navegação, estando em Setembro pela primeira e única vez em 
Timor. Encontrava-se em Batávia – actual Jacarta – em 6 de Outubro de 
1910, quando aconteceu a implantação da República em Portugal. Nota 
interessante, os holandeses, por não conhecerem o novo regime português, 
não aceitaram os saques (letras de câmbio)emitidos pelo navio, tendo a 
guarnição de pagar do seu bolso carvão e frescos.

Entrou no Tejo em 26 de Janeiro de 1911, tendo passado pelo Cabo e  
hasteado a nova bandeira nacional em Lourenço Marques. Em 1912 ajudou 
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senhor ministro, não temos ainda nenhuma Generala?

a reprimir as incursões monárquicas no norte do país, e em 14 de Maio de 
1915 o navio foi tomado de assalto pelo CFR Leotte do Rego, oficial que em 
23 de setembro de 1916  superintende a requisição dos navios alemães no 
Tejo e destituiu o governo ditatorial do General Pimenta de Castro.
.
Foi o navio-chefe da Divisão Naval de Defesa e Instrução organizada em 
5 de Julho de 1915. Em 6 de Dezembro de 1917 opôz-se ao movimento 
encabeçado pelo major Sidónio Pais, bombardeando a cidade de Lisboa. A 
8 de Janeiro de 1918 a guarnição revoltou-se e saiu da doca da Parceria – 
Rocha do Conde de Óbidos -  para reagir contra o governo de Sidónio Pais e 
bombardear a cidade, sendo atingido pela artilharia governamental instalada 
no Castelo de S. Jorge, mas a ocorrência foi sufocada pela actuação 
meritória do seu comandante Capitão de mar e guerra Augusto Newparth.

Durante a Primeira Guerra Mundial o navio serviu como escolta em combóios 
de transporte de tropas para África e França e reforça o transporte de tropas 
para as fronteiras de Angola e Moçambique.

Em 1922, por ocasião das festas do Centenário de Juan Sebastian del 
Cano, foi visitado pelo rei Afonso XIII de Espanha, e em 7 de Julho de 1925 
foi palco de outra revolta .É preso o seu comandante CFR José Mendes 
Cabeçadas Junior ,na sua acção contra o domínio do Partido Democrático. 
O objectivo era secundar a revolta dos oficiais nacionalistas presos no Forte 
do Bom Sucesso, em virtude da rebelião militar de 18 de Abril de 1925, 
chefiada por Sinel de Cordes, Raul Esteves e Filomeno da Câmara.

Em Abril de 1931 comboia  os navios que sairam para os Açores e Madeira 
para dominar a chamada “revolta da Madeira”, uma revolta popular e militar 
contra o regime da Ditadura Nacional, em resposta à política económica 
restritiva imposta por António de Oliveira Salazar, à época desempenhando as 
funções de Ministro das Finanças, e em Agosto de 1932 , em Ponta Delgada, 
toma parte nas Comemorações do V Centenário da Descoberta dos Açores.

A sua última viagem foi durante os últimos quinze dias de Janeiro de 1933, 
numa viagem de instrução e treino da guarnição, passando ao estado de 
completo desarmamento em Julho deste ano, e sendo abatido ao efectivo 
dos navios da Armada em 25 de Novembro de 1936, depois de uma longa 
vida de serviço, em que chegou a ser o navio-chefe da Esquadra Portuguesa.
Parte da sua artilharia veio a guarnecer, no contexto da Segunda Guerra 
Mundial, a Bateria de Costa do Monte da Guia e a Bateria de Costa da 
Espalamaca, na baía da Horta, na ilha do Faial, nos Açores. 

Características:

Deslocamento máximo,  3100 ton/ Deslocamento standard, 3030 ton/ 
Comprimento de fora a fora, 71,30 metros / Boca, 12.28 metros / Calado 
máximo, 5,56 metros / Velocidade máxima, 15,5 nós.

Armamento :

2 peças Armstrong de 203 mm em redutos laterais /  1 peça Armstrong de 
150 mm à popa / 1 peça Armstrong de 76 mm à proa / 6 peças Hotckiss de 
47 mm / 2 metralhadoras Nordenfelt de 6,5 mm / 2 tubos lança-torpedos 
submersos.

Lotação: 265 elementos  (15 oficiais, 16 sargentos e 234 praças).

Fontes:https://ccm.marinha.pt/pt/museumarinha_web/multimedia_web/
Paginas/efemeride-aumento-ao-efeitivo-corveta-couracada-vasco-da-
gama-2020.aspx; Dicionnário de Navios e Relação de Efemérides – Edições 
Culturais da Marinha, Capitão-Tenente Adelino Rodrigues da Costa; 
Wikipédia;Revista da Armada, nº 438, fev. 2010, “Os cruzadores na Marinha 
Portuguesa” Maurício de Oliveira

Fotos: Brassey’s Naval Annual 1888 - Portuguese armoured corvette Vasco 
da Gama

Symonds & Co. Photographer not identified. - This is photograph Q 
22436 from the collections of the Imperial War Museums; isabel martins mkt 
museu do combatente; 

Peças : Museu de Marinha, Engº Vitor Cardoso

Isabel Martins, marketing Museu do Combatente 25 de Outubro de 2020
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Se Trump ganhar, o 
mundo acaba outra vez?
 

Por Alberto Gonçalves / Observ.

O mundo, li no “Público” e ouvi na Sic, acabou há quatro anos, mal 
Trump tomou posse e decretou o extermínio da humanidade. Fora 
isso, tudo permaneceu normal durante três anos e meio.

Engraçado. Muitos portugueses não gostam da América, embora 
gostem de visitar Nova Iorque na medida em que, juram eles, 
aquilo é essencialmente europeu e não tem nada a ver com o resto 
(diga-se que, em diversos sentidos, Nova Iorque é a cidade menos 
“europeia” e mais americana da América, mas pronto). Muitos 
portugueses troçam da “juvenilidade” da América, que nasceu 
ontem e carece de “dimensão histórica” (diga-se que os sujeitos 
em questão desconhecem a história da América, da Europa e da 
Beira Baixa, mas não sejamos picuinhas). Muitos portugueses 
abominam a América, que é imperialista, capitalista e fascista 
(e, imagine-se, o destino sonhado por todos os habitantes das 
verdadeiras democracias, género Cuba, mas que se lixe). Muitos 
portugueses riem-se dos americanos, porque são evidentemente 
incultos e caipiras (diga-se que os caipiras são responsáveis 
por boa parte dos avanços tecnológicos dos últimos 150 anos e, 
em média, ganham por semana o que nós ganhamos por mês, 
mas basta de futilidades). Não obstante, muitos portugueses, 
invariavelmente os mesmos, demonstram inusitado interesse 
pelas eleições presidenciais dos EUA.

É uma atitude difícil de compreender. Eu não sinto qualquer 
curiosidade ou admiração pelo Bangladesh, logo não faço ideia da 
linhagem de sobas locais. Em contrapartida, os portugueses que 
desprezam a América mostram-se preocupadíssimos em analisar 
ao pormenor cada novo inquilino da Casa Branca. Deve ser pelo 
enorme impacto da América no futuro do planeta, conquanto as 
pessoas informadas percebam que a América já não tem impacto 
nenhum, pelo menos desde que a URSS, antes, e a China, 
agora, reduziram a cinzas o protagonismo americano. Por regra, 
a inquietação dos portugueses com uma eleição em que não 
votam é justificada: sempre que o presidente é republicano, vem 
aí a IIIª Guerra Mundial. Sempre que o presidente é democrata, 
a apreensão modera-se um pouco. Se o presidente é democrata 
e meio negro (o facto de ser meio branco não conta), chega a 
haver relativo entusiasmo. Se o presidente é republicano e 
completamente Trump, é óbvio que o mundo acabou.

O mundo, li no “Público” e ouvi na Sic, acabou há quatro anos, 
mal Trump tomou posse e decretou o extermínio da humanidade. 
Fora isso, tudo permaneceu normal durante três anos e 
meio. A economia deles manteve-se em franco crescimento. 
O proteccionismo não foi demasiado além das ameaças. As 
prometidas carnificinas globais consistiram em refrear os delírios 
bélicos do sr. Obama e em estabelecer ou influenciar acordos de 
paz na Coreia do Norte e no Médio Oriente. Os lamentos pelo clima 
ficaram entregues a uma criança sueca, ao eng. Guterres e outros 
especialistas de idade similar. Os protestos nas ruas couberam 
tipicamente aos herdeiros da baderna hitleriana (“antifa”, “black 
lives matter”, etc.). As divergências raciais sérias seguiram iguais 
ao que eram. A “radicalização” política e social nem é inédita nem 
responsabilidade solitária de Trump. A demência inquisitorial nas 
universidades precede Trump. O muro “de” Trump, iniciado por 
Clinton, quase não avançou. Em suma, graças a Trump ou apesar 

dele, sob Trump a América viveu uma monotonia notável, tão 
notável e tão monótona que o debate público se deu ao luxo de 
versar temas vitais como o “género”. E depois, no início de 2020, 
veio a China mostrar que uma superpotência se distingue por 
produzir vírus em mercados medievais e infectos.

Se Trump perder as eleições, o que é provável que aconteça, 
perde-as por causa da Covid. É possível que também as perca 
por causa das suas declarações acerca da Covid. Nesse e noutros 
assuntos, Trump, um pantomineiro, perde frequentemente pela 
língua, que ora tem piada na ofensa de adversários, ora não 
tem. No caso, acaba por ser injusto. Sobre a Covid, descontadas 
as sucessivas atoardas, Trump esteve essencialmente bem: 
ao invés dos charlatães que apelam ao medo, Trump fez o que 
fazem os líderes e lutou para que o medo não vencesse. À sua 
destrambelhada maneira, respeitou as pessoas, por oposição ao 
enxovalho hoje vigente nalguma Europa. Se calhar, não resultou. 
Se calhar, até na América a maioria das pessoas já prefere ser 
enxovalhada.

Não tenho muita pena da eventual derrota do homem. Tenho um 
bocadinho. O primeiro motivo é racional: se, em geral, os sujeitos 
que detestam a América estão contra Trump, é lícito suspeitar 
que Trump é bom para a América, país de que gosto. O segundo 
motivo é irracional: não apreciando o estilo fanfarrão e malcriado 
de Trump, aprecio a repulsa que o estilo fanfarrão e malcriado de 
Trump provoca em criaturas imensamente mais repulsivas do que 
Trump – e não falo apenas do lendário Costa Ribas. Sobretudo 
aprecio o que Trump, com equívocos pelo meio, representa para 
os que o elegeram: um desafio à arrogância das costas Leste e 
Oeste, que olham para o “interior profundo” com uma mistura de 
divertimento e nojo. É estranho que um promotor imobiliário, e 
bilionário, de Nova Iorque simbolize a revolta dos “esquecidos” 
contra as classes dominantes, repletas de prepotência, culpa, 
hipocrisia, susceptibilidade e mimo. Mas alguém teria de o fazer.

Se Trump continuar a fazê-lo por novo mandato, óptimo. Se não, 
o mundo não acaba (acabou há quatro anos, lembram-se?). 
Com sorte, o sr. Biden, um taralhouco simpático rodeado por 
alguns doidos antipáticos, não destruirá a União. Ao contrário de 
muitos portugueses, gosto da América (não sei se já o disse), 
conheço-a razoavelmente para um turista e aprendi uma coisa: 
é impressionante a indiferença da vida americana ao indivíduo 
que serve de chefe de Estado. Andei repetidamente por lá nas 
presidências de W. Bush, Obama e Trump e, salvo pelo residual 
“merchandising” (exaltador de Obama, insultuoso dos outros dois) 
em lojas “fofinhas” de Nova Iorque ou Boston, de Los Angeles ou 
São Francisco, a “presença” do presidente no quotidiano é nula. 
Não existe a percepção de quem manda.

Principalmente porque na América quem manda, manda pouco. A 
ideia de uma figura tutelar e omnisciente é própria de sociedades 
pré-civilizadas, em que qualquer burgesso chega ao poder e 
desata a tratar os cidadãos abaixo de bonequitos, dependentes, 
reverentes, medrosos e infantis. Se eu fosse certos portugueses, 
deixava Washington em paz e dedicava-me a escrutinar um lugar 
assim.


