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 A Chuva  e o Bom Tempo

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

António Aleixo 1899-1949

O dragão estende os “tentáculos” ao Sol

Incapaz de produzir por falta de bens essenciais, a China, aproveitando-
se das querelas inter estado em Angola, ofereceu-se para construir 
escolas, aqueducs, hospitais, vias férreas e, cereja sobre o bolo, 
redes de telecomunicações. Isto aconteceu à uma quinzena de  anos, 
a que Angola aceitou agradecida ao benfeitor que “amigavelmente” a 
ajudou a reconstruir o que, 27 anos de guerra civil tirou aos cidadãos, 
já desesperados com tanta guerra e tanto sacrifício perdido, passando 
a viver em espaços no meio de ruínas e a ver os grandes do partido 
viverem ricamente, como as esposas dos generais angolanos a 
utilizarem frequentemente o avião privado ou não, para se deslocarem a 
Paris comprar vestuário.

Longe no tempo ficaram  as boutiques e as lojas que desde sempre 
souberam cativar a atenção das senhoras da alta hierarquia estatal, 
satisfazendo os maiores caprichos que as damas pudessem ter.
 
Os tempos passaram. Sobretudo e neste momento, há 60 anos que 
tendo desenterrado o cachimbo da guerra, terroristas vindo do Congo Ex-
Belga, exibiram e utilizaram tudo quanto pudesse martirizar a população 
branca do Norte, principalmente nos Dembos e no Uíge. Foi um ataque 
concertado, efectuado por centenas de bárbaros, inconscientes pelas 
bebedeiras e sermões aplicados por alguns  sobas e feiticeiros, que 
lavavam os cérebros de homens transformados em crianças que 
seguiam os comandantes, acreditando no que eles diziam, que as balas 
do homem branco não matavam.

Creio que estas afirmações descabidas tiveram nascensa devido a um 
erro incomensurável  e incompreensível do departamento de munições 
do Exército Português. Era voz corrente que um comandante das 
operações no Norte, fez pedido para Luanda afim de lhe enviarem 
cunhetes de balas 7,9, para a espingarda Mauser usada pela tropa. O 
erro nasceu aqui. De Luanda, alguém se  enganou (?) e em vez de enviar 
as  balas verdadeiras que eram pedidas, enviou cunhetes de munições 
de treino ou seja, balas de madeira, que se desfaziam à saída  dos canos 
das espingardas. O negro terrorista depressa se apercebeu que as 
balas não matavam e daí, a especulação que rápido se estendeu pelas 
fazendas ou outros locais de assaltos, lhes servindo de grito de guerra 
permitindo  insuflar destemor face à tropa. O 15 de Março de 1961 foi há 
seis décadas um tempo de terror, de sacrifícios humanos, um assassínio 
de populações sem discriminação, podendo ser brancas, negras ou 
mestiças, onde se praticou o maior morticínio e as maiores carnifícinas 
que de longe ultrapassaram as antigas e bárbaras inquisições religiosas. 
Num apontamento que escrevinhei há pouco tempo sobre o tema, 
disse que evitei de mostrar fotos originais dos massacres perpetrados 
nos Dembos e no Uíge, para não criar zonas de revolta  naqueles que 
pela primeira vez as pudessem ver. Foi horroroso. Foi um verdadeiro 
massacre. Saber que muitos dos fazendeiros foram amarrados a árvores 
enquanto os facínoras violavam as suas filhas ou mulheres e que depois, 
de as haverem mutilado com galhos de árvores espetados nas vaginas, 
levavam os homens a serem lançados aos crocodilos ou serrados nas 
estâncias de madeireiros. Isto uma pequena descrição do que dias a 
fio, se verificou aqui e além, na surpresa dos ataques selvagens às 
populações indefesas. Deve-se todavia acrescentar que sabemos não 
serem os angolanos os únicos facínoras presentes. Haviam muitos 
cubanos, chineses e gente originária do Leste.

Passados 27 anos da guerra civil, Angola parece querer mostrar ao 
mundo a sua capacidade de produção agrícola e industrial, corrigindo 
vários erros do governo de José Eduardo dos Santos, um visionário 
fantasista na construção de edifícios privados e estatais, deixando a 
população destruir a herança patrimonial e a morrer de fome. Faltava 
também, um serviço medical de qualidade a poder oferecer serviço 
adequado, distribuído pelas populações das cidades e vilas do país, 
agora instaurado pelo Presidente actual,  João Lourenço.

Para João Lourenço, o impacto da Covid-19 tem provocado uma 
fragilização do tecido social, o empobrecimento acentuado das famílias, 
o aumento do desemprego, sobretudo juvenil, bem como a redução das 
oportunidades do mercado informal.

Este presidente substituiu  José Eduardo dos Santos, homem dos 
Cubanos e Russos, que foi bastante contestado, sobretudo pelos 
jovens, mais instruídos que os mais velhos, tendo pressionado a tecla 
do “Já chega” relacionado com o número muito elevado de anos a dirigir 
o país e a permitir que os seus filhos roubem à vontade o erário público.

Desde a idade de 19 anos, Santos foi um independentista  clandestino, 
ao serviço da Rússia, onde viveu alguns anos, tendo adquirido em Bakou 
em 1969, um diploma em engenharia do petróleo e telecomunicações. 
Esteve alguns anos no Congo ex-belga onde foi vice-presidente da 
secção juventude do MPLA, servindo depois a forças armadas do 
movimento. Homem do partido, foi representante e delegado em várias 
ocasiões, tendo realizado o maior desafio do seu  tempo, como chefe 
do Governo, ao conseguir resolver o conflito entre o MPLA e a Unita 
de Savimbi. De notar, que enquanto o MPLA era apoiado por russos 
e cubanos, a Unita era apoiada pela Africa do Sul e os EUA. Devido 
ao início da Guerra Civil, procurando soluções, viajou até Cuba para 
pedir a retirada dos militares cubanos do território. Politiico esperto, ele 
manobrou de modo a poder ficar variadíssmos anos no poder central 
e a ter feito ganhar os seus simpatisantes, a maioria das Câmaras nas 
eleições autárticas. Acusando de fraude as eleições realizadas, Jonas 
Savimbi, repartiu as hostilidades entre l’UNITA et le MPLA,  os dois 
irmãos inimigos, fazendo bascular  Angola numa nova guerra civil que 
fez 30 000 mortos segundo as ONG. Savimbi tinha decidido  retirar a 
sua candidatura, devido ao voto fraudulento, recomeçando assim uma 
nova guerra cilvil.

Os EUA tendo desistido de financiar a Unita e pouco depois da morte 
misteriosa de Jonas Salvimbi, procurar a confirmação de José Eduardo 
dos Santos como presidente quase permanente, durante anos, o que, 
devido à forte contestação do povo, ele decide de se fazer substituir, 
indicando o seu sucessor, João Lourenço, até lá, Ministro da Defesa. 
Mantendo-se ele com Presidente do MPLA e a sua filha presidente das 
mais altas empresas angolanas.

Vem depois a queda do Império Santos.

João Lourenço, fazendo da anti-corrupção a prioridade do seu governo, 
expulsa Isabel dos Santos da Sonangol e de outras empresas e os 
irmãos foram acusados e presos por corrupção.

Entretanto, morto de sede de petróleo e de outras matérias-primas 
capazes de manter a sua chama, o dragão chinês procura também a 
estender o seu terreno de caça e a sua influência. Angola aceitou a 
oferta dos chineses, que lhe prometeram braços para trabalhar e um  
empréstimo de 2 biliões para a reabilitação de estruturas nacionais.

Tudo isto é, por enquanto um novo fenómeno, que todavia deve tomar 
grande importância o que fará vermos cada vez mais, a China e as 
empresas chinesas, procurarem tomar lugares no estrangeiro. Não 
esqueçamos que a China procura comprar ou alugar terrenos para 
agricultura, por já não ter aonde plantar legumes, arroz ou outros 
comestíveis para a sua enormíssima população.

Angola, por enquanto, segue em frente com outras esperanças no porvir 
e oxalá consiga sobreviver a tantos transes que se atravessam no seu 
caminho. É, dos países de Língua Portuguesa, — bastante mais que 
o próprio e vendilhão Portugal, — o país que melhor fala e escreve 
PORTUGUÊS.

Só por isso, tem todo o nosso respeito e amizade.

Raul Mesquita

NOTA: o nosso amigo e correspondente Rui Fonseca, enviou para a 
redacção um extenso texto sobre os ditos “Heróis de Mucaba”. Feito 
a nosso pedido, acabamos antes da recepção, de colocar um outro no 
seu lugar. Todavia, publicá-lo-emos com prazer e amizade na próxima 
edição, agradecendo a colaboração.
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15 de Março de 1961  - Dois mil brancos, negros e mulatos mortos. Porquê?
O dia da chachina. Do terror.

O TerrOr maciçO e cru
Por João Manuel Rocha / Wikipedia

Só em Setembro, seis meses depois, 
José Rocha Dinis conseguiu ir a S. 
José do Encoje, Nova Caipemba, a 
uns cem quilómetros de Carmona, no 
Norte de Angola. O que ele e 15 a 20 
voluntários viram foram esqueletos 
que sobravam da decomposição 
de cadáveres acelerada pelo calor 
e humidade. Certeza de quem era 
quem, só a teve sobre um capataz 
e a mulher: os restos mortais ainda 
estavam sobre o colchão apodrecido 
no chão da casa em que dormiam.

Na fazenda do distrito do Uíge 
estavam por enterrar mais de meia 
centena de trabalhadores - negros, 
mestiços e dois brancos, homens, 
mulheres e crianças. Meio século 
depois, José, hoje com 89 anos, 
tem bem presente essa viagem de 
reconhecimento a uma boa dúzia de 
propriedades da região feita a partir 
de Carmona, com voluntários idos de 
Luanda. Mas não quer falar de tudo 
o que viveu naquele ano em que a 
violência bárbara irrompeu no Norte 
de Angola, com incidência muito 
forte na zona dos Dembos. “Vimos 
ossadas em todas as fazendas”, diz apenas.

Os ataques dos meses anteriores, a insegurança, a falta de homens 
armados para uma expedição, a incerteza sobre o que iriam encontrar e os 
maus acessos tinham deixado aquela e outras regiões fora do controlo das 
autoridades coloniais nos seis meses passados sobre o 15 de Março de 
1961. Naquele dia, há exactamente 60 anos, ao alvorecer, sob a bandeira 
da União das Populações de Angola (UPA), a violência irrompeu de modo 
bárbaro. “Mata! Mata! UPA! UPA!”, ecoou no Norte de Angola. O número 
de mortos está longe de ser consensual, mas as estimativas mais referidas 
apontam para cerca de 800 brancos, em muitos casos gente pobre e humilde, 
e milhares de trabalhadores africanos recrutados noutras regiões da colónia.
Munidos de “catanas e armas de fogo rudimentares”, revoltosos “assaltam 
povoações e fazendas”, em regiões de acesso difícil. Sto. António do Zaire, 
S. Salvador do Congo e Maquela do Zombo, próximo da fronteira com o 
ex-Congo belga, mas também Ambrizete, Negaje, Mucaba, Sanza-Pombo 
são alvo de ataques. “Toda a baixa do Cassange está em alvoroço” e os 
assaltantes estão às portas de Carmona. “São claros para as autoridades 
os propósitos de implantar o terror”, escreveuFranco Nogueira, o diplomata 
que, em Maio seguinte, se tornaria ministro dos Negócios Estrangeiros.

“Em menos de 48 horas, pelos distritos do Zaire e do Uíge é a devastação 
maldita. Plantações e casas solitárias são saqueadas e incendiadas; aldeias 
são arrasadas; é posto cerco a vilas e pequenas povoações, cortando-se-
lhes os abastecimentos; vias e meios de comunicação ficam destruídos”, diz 
o relato de Franco Nogueira no livro Salazar volume V - A Resistência (ed. 
Civilização).

“Não se faz distinção de etnias, nem de sexo, nem de idades tão-pouco. É o 
terror, maciço e cru”, refere Franco Nogueira na sua descrição, considerada 
“uma boa síntese” dos acontecimentos por Dalila Cabrita Mateus e Álvaro 
Mateus, autores do recém-editado Angola 61: Guerra Colonial, Causas e 
Consequências, o 4 de Fevereiro e o 15 de Março (Texto Editora). “Como 
nos tempos remotos das grandes barbáries, são assassinados homens, 
mulheres, velhos e crianças, autoridades administrativas, agentes da ordem, 
brancos, negros e mestiços; ou fuzilados; ou queimados dentro de casas 
e cubatas: ou esquartejados, e degolados; ou serrados vivos”, escreveu o 
embaixador.

Os relatos do horror abundam. “Ao 
longo do caminho vimos enorme 
morticínio de pessoas brancas e 
pretas, sem braços, sem pernas 
sem olhos”, contou a angolana 
Ana Inglês, filha de um pastor 
protestante e depois presa política, 
a Dalila Mateus, investigadora do 

Instituro Superior de Ciências do 
Trabalho e Empresa (ISCTE), no 
livro Memórias do Colonialismo e 
da Guerra (ed. Asa). Os ataques, 
o medo e a insegurança imperam 
numa área equivalente à de 
Portugal Continental.

“Nas povoações”, escreveram os 
autores deAngola 61, os atacantes 
“entravam mal as casas comerciais 
abriam as suas portas, atacando 
homens, mulheres e crianças com 
catanas, que traziam escondidas. 
E nas fazendas, faziam-no durante 
a formatura habitual da manhã, 
assassinando”proprietários e ou-
tros brancos, para além de nativos 
que lhes eram fiéis. “Estávamos 
irritados com tanto tempo de 
opressão”, disse um dos revoltosos 
na série documental A Guerra, 

realizada pelo jornalista Joaquim Furtado para a RTP.

A partir de um documento constante do arquivo de Salazar, e de 
diversas outras fontes, o casal Mateus descreve como características 
do levantamento a sua “rapidez fulminante”, a “violência e ferocidade de 
processos”, os “barbarismos cometidos contra brancos, mestiços e alguns 
pretos”, o “fanatismo dos atacantes convencidos da sua invulnerabilidade”, 
o “pânico das populações brancas, acrescido ao constatarem que, entre os 
que colaboravam nesses ataques, havia criados e cipaios”.

O carácter tribal

Para Dalila e Álvaro Mateus, os contornos de violência do 15 de Março 
terão sido o reflexo de um conjunto de factores: “O carácter tribal da 
UPA, as contradições no seu seio, a impreparação dos seus quadros, as 
debilidades orgânicas, a falta de disciplina, as dificuldades em apaziguar 
ódios recalcados e em suster ímpetos primitivos.”

O “carácter tribal” da revolta desencadeada pela UPA, “um movimento com 
profundas raízes” nos bacongos, manifesta-se, segundo os autores do mais 
recente estudo sobre as revoltas de há 50 anos em Angola, no número 
de mortos africanos, “uns quatro a cinco mil”, designadamente ovimbundos 
e quimbundos. “Os factos demonstram que se procura a independência 
para os bacongos, porventura com o propósito de reconstituir o reino de S. 
Salvador”, disseram ao P2.

“Foi um movimento completamente desvairado, racista, com todo aquele 
ingrediente de raiva de ódio mal dirigido”, afirma Adelino Torres, professor 
jubilado do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), à época 
um jovem de 20 anos residente em Luanda, a preparar-se para estudar 
Direito em Lisboa. A consciência anticolonial que já então o animava não o 
impede de considerar que “foi uma barbaridade imperdoável”. “ Por muitas 
razões que os africanos tivessem contra o colonialismo, e tinham.” Mais 
tarde, chegou a conhecer na Argélia representantes da Frente Nacional 
de Libertação de Angola (FNLA), designação depois adoptada pela UPA. 
“Constatei que não tinham nada na cabeça. Fiquei com uma impressão 
deplorável dessa gente”, afirma.
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Angola estava em ebulição, como fora prenunciado pelos ataques de 4 de 
Fevereiro em Luanda, e, antes disso, pela revolta contra os abusos laborais 
no cultivo do algodão na Baixa de Cassange. “Nos círculos do Governo 
central, na alta administração, toma-se então consciência de que em Angola 
há uma situação de guerra”, reconheceu Franco Nogueira. Para o historiador 
Filipe Ribeiro de Meneses, tratou-se de uma tentativa de “extirpar a presença 
portuguesa do Norte de Angola”. O “maior fracasso de Salazar ao longo 
das quatro décadas no poder terá sido a sua incapacidade de proteger a 
população branca e os seus trabalhadores no Norte de Angola em 1961”, 
escreveu na sua biografia sobre o chefe do Estado Novo, publicada no ano 
passado pela D. Quixote. O efectivo militar à data do levantamento seria de 
7800 homens para todo o território angolano.

Os sinais de que alguma coisa estaria para acontecer não faltavam. Não 
era só o ambiente internacional favorável à descolonização nem a vaga de 
17 independências que varrera África no ano anterior. Os próprios colonos, 
pelo menos parte deles, não estariam alheios ao clima de pré-insurreição. 
Mas Salazar desvalorizaria informações obtidas por via diplomática norte-
americana sobre o risco de incidentes, bem como relatórios da PIDE que 
davam conta da iminência de ataques.

“Fomos apanhados de surpresa, mas havia indícios de que queriam fazer 
alguma coisa. Sabíamos que mandavam fulanos que passavam pelos 
povos a fazer doutrinação e a dizer: “É preciso correr com os brancos””, 
conta José Rocha Dinis, que recorda uma conversa, em Novembro de 1960, 
na fazenda de Nova Caipemba, com um pequeno fazendeiro negro, antigo 
cabo do Exército: “Está-se a organizar uma matança. Prepare-se, avise as 
autoridades, mas não diga que fui eu que disse”. Foi o que Rocha Dinis fez: 
alertou o chefe do posto administrativo, que não lhe terá dado ouvidos. O 
antigo cabo seria um dos mortos de 1961.

Sementes de revolta

As sementes da revolta vinham a ser lançadas há algum tempo. Os autores 
de Angola 61 lembram declarações de Holden Roberto, líder da UPA, 
segundo o qual em 1959, aquando de manifestações pela independência do 
ainda Congo belga, dois mil a três mil angolanos foram expulsos da colónia 
e entregues às autoridades portuguesas. Esses repatriados, afirmam, foram 
enviados para as fazendas, “onde desenvolveram uma actividade política 
e propagandística”. Por altura do levantamento no Norte, “terão entrado 
em Angola mais umas centenas de elementos da UPA”, disseram ao P2. A 
organização adoptou também uma “política de recrutamento forçado”, e o 
“comando dos revoltosos foi, em regra, das autoridades tradicionais”.

O historiador angolano Carlos Pacheco tem menos certezas. Está convicto 
de que “as coisas fugiram ao controlo da UPA em Leopoldville” e de que 
“não foi só” a organização a protagonizar os ataques. Chegou a confrontar 
Holden Roberto com essa tese. “Sempre senti um grande constrangimento 
da parte dele”, afirma. O autor do livro Angola - Um gigante com pés de barro 
acredita que a Abako, Aliança dos Bacongos, “esteve no terreno” e refere 
um projecto do seu líder, Joseph Kasavubu, primeiro Presidente da actual 
República Democrática do Congo, de “tomar conta do Baixo Congo”.

Se as autoridades portuguesas admitiam uma revolta, não esperariam, 
contudo, a dimensão nem os contornos que assumiu. “O que perturbou 
militares, polícias e autoridades administrativas não foi a rebelião em si, mas 
a sua intensidade, rapidez e selvajaria”, consideram Dalila e Álvaro Mateus. 
“Os governantes de então não quiseram tirar a lição dos acontecimentos, 
pois pensavam que tal situação não era possível, dada a excelência do seu 
colonialismo”, afirmam. Rocha Dinis parece dar-lhes razão: “Tínhamos a 
ilusão de que não ia acontecer nada, porque nós tratávamo-los melhor do 
que os belgas. O Congo belga olhava para o preto como inferior.”

Face à brutalidade do levantamento, cujas imagens correm mundo, Holden 
Roberto, em Nova Iorque - onde, no Conselho de Segurança, os Estados 
Unidos votam, nesse mesmo dia, pela primeira vez, contra a política colonial 
portuguesa - hesita na reivindicação dos ataques. “Vi imagens que não me 
agradaram”. “Fomos ultrapassados”, dirá na série A Guerra. Mas acaba por 
assumir a autoria, aparentemente por receio de que o rival MPLA (Movimento 
Popular de Libertação de Angola, o partido no poder desde a independência) 
o fizesse, como acontecera com o 4 de Fevereiro em Luanda.

Os ataques e o medo prolongam-se muito para além dos primeiros dias. Os 
fazendeiros isolados procuram refúgio em núcleos populacionais maiores. 
“Sempre que possível, normalmente em pequenas vilas e lugarejos, os 
colonos e as forças de segurança locais criavam milícias para se defenderem 

Os maus acessos tinham deixado muitas regiões fora do controlo das 
autoridades coloniais 

NDR:Este texto refere-se apenas ao início da 
guerra em Angola, num dramático e sanguinário 
15 de Março de 1961. A guerra teve todavia, fases 
diferentes, passando do cangangulo e armas 
rudimentares às armas de guerra, bazoukas, 
minas, bombas  e outro armamento fornecido por 
países interessados em se posicionar em África a 
partir de Angola. Não quisemos inserir aqui, fotos 
das carnificinas efectuadas pelos bandoleiros.
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.
enquanto esperavam pela chegada da polícia e das tropas regulares”, 
segundo Ribeiro de Meneses. Mas “passaram-se semanas sem mudanças 
significativas no terreno e com as autoridades a temerem revoltas violentas 
noutras regiões de Angola - fosse em Cabinda, fosse no Sul”.

As estradas e pontes cortadas dificultam a progressão das tropas 
portuguesas. E mesmo quando a evacuação se tornou possível”, muitos 
colonos ficaram em “ilhotas de teimosia”, como, segundo Meneses, lhes 
chamou Jorge Jardim, empresário influente junto de Salazar. “Mas para além 
dessas ilhotas, havia áreas muito mais vastas que se encontravam agora 
fora do controlo português”, escreveu o historiador.

A fazenda do sogro, a 14 quilómetros do Songo e que José Rocha Dinis 
administrava, é evacuada já no final de Abril e será assaltada a 2 de Maio. 
Dois dias depois, é a própria vila a ser atacada, numa acção que terá 
provocado a morte de 220 atacantes. Fazendeiro e proprietário voltarão em 
Julho para as colheitas. Noutros lugares a insegurança será mais longa. Ao 
longo de meses há notícias de ataques e confrontos com os rebeldes, que 
vão perdendo fôlego.

“A política de recrutamento forçado da UPA só poderia resultar no curto prazo 
e se a vitória fosse rápida. A médio prazo e depois dos primeiros reveses, no 
Verão de 1961, os rebeldes ficaram sem dirigentes, sem ordens, sem ajuda, 
o que levou a revolta a transformar-se numa anarquia. E os combatentes 
recrutados à força começaram a fugir e a render-se”, disseram ao P2 Dalila 
e Álvaro Mateus.

Em Outubro, com a recuperação de Caiongo, distrito de Uíge, as autoridades 
coloniais retomam oficialmente o controlo da situação, ainda que, segundo 
os dois investigadores, o 15 de Março se tenha “prolongado por quatro anos”, 
até ao momento em que, de acordo com um relatório do cônsul belga ao seu 
Governo, “o Norte fica sob controlo total das tropas portuguesas, embora os 
guerrilheiros da UPA permaneçam no terreno”. É também em Outubro que 
grupos de africanos revoltosos que se tinham refugiado nas matas começam 
a entregar-se às autoridades coloniais. A guerra continuará,no modo de 
guerrilha.

O medo dos negros

Logo após os primeiros ataques, começam a afluir a Luanda refugiados, 
muitos dos quais apenas fazem da cidade ponto de trânsito para a Metrópole, 
a vulgar designação de Portugal continental. Adelino Torres lembra-se de 
colonos a chegarem à cidade, “sem nada, aterrorizados”. Lembra-se também 
do clima de medo. “Toda a gente correu para as casas de armas a comprar 
pistolas, com receio de apanhar uma catanada.”

Por esse tempo, havia quem visse em cada negro um terrorista. “Bastava 
alguém ter uma epiderme um pouco mais escura”, afirma Carlos Pacheco, 
à época com 16 anos, que recorda uma situação vivida em sua casa, na 
capital de Angola: “A minha mãe recomendava ao nosso empregado, que 
era negro: “Não saias de casa.” Arriscava-se, ao transpor os muros da casa, 
a ser morto.” Foi assim durante meses. “Se já havia violência provocada pelo 
processo colonizador, a violência a partir daí foi ainda maior.”

Franco Nogueira também se referiu ao alargamento do fosso racial: “Os 
brancos vêem em cada negro um possível terrorista, os negros vêem em 
cada branco um homem que se quer vingar e que agora mata sem hesitar. 
Deste modo, e além das atrocidades dos assaltantes, assumem gravidade o 
ataque preventivo e a retaliação indiscriminada de brancos sobre negros e 
destes sobre aqueles. Homem a homem, nas ruas, nos empregos, em toda 
a parte, espiam-se com rancor, e a um gesto equívoco é abatido o suposto 
adversário.”

O “terror negro” dá lugar ao “terror branco”. Dalila e Álvaro Mateus referem os 
“massacres e matanças indiscriminadas” que se seguiram ao levantamento 
da UPA, atestados por ofícios e relatórios de autoridades administrativas e 
militares. Há referências a “troféus de guerra”, designadamente “frascos de 
álcool com dedos, orelhas e até cabeças de negros”.

O “horror dos massacres criou o pânico” entre os brancos de Angola. E em 
Portugal as notícias da “barbárie e do morticínio” “abalaram as consciências 
e reforçaram o regime, apostado na guerra como solução para o problema 
colonial”, consideram os autores de Angola 61. O rasto de sangue e o 
extremar de posições tornava mais difícil um futuro diferente em Angola. E 
nas outras colónias portuguesas em África.

NDR: a guerra continuou até 1974, altura em que uma miserável revolução 
de Abril cedeu sem qualquer contrapartida, todos os territórios africanos...
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Antonio Guterres et pape François, 
même combat pour une gouvernance 
mondiale

par Francesca de Villasmundo 

Si l’ONU et l’Eglise catholique, Une, Sainte et Apostolique n’ont quasiment 
rien en commun, à part l’universalité, une idéologique commune mondialiste 
unit l’organisation internationale et son Secrétaire général Antonio Guterres 
et l’Eglise conciliaire qui a à sa tête Jorge Maria Bergoglio.

Si la première est un organisme supra-national qui se voudrait souverain sur 
les nations et les Etats, l’autre, secte qui a pris les commandes de l’Eglise 
officielle, fait office d’ONG humanitariste à vocation universelle. Leur dessein 
commun : bâtir une fraternité humaine sur les plans conçus dans les temples 
occultes, et instaurer une gouvernance mondiale pour la diriger.

Ce projet d’un monde uniforme et globalisé, sans frontières, sans nations, ce 
village global où le « vivre ensemble » utopique en tout domaine, religieux, 
social, naturel, serait la règle forcée, a trouvé en les personnes d’Antonio 
Guterres et du pape François deux fidèles propagandistes.

Dans un entretien accordé au Vatican Insider, journal officieux du Vatican, 
Guterres a déclaré « honorer le leadership vital du Saint-Père, notamment 
à travers Laudato Si, dans la lutte contre le changement climatique et les 
injustices qu’il entraîne ».

Il a notamment insisté sur l’importance qu’il donne aux Nations Unies pour 
« rassembler les pays du monde pour lutter ensemble contre les principales 
menaces auxquelles nous sommes confrontés, de Covid-19 au changement 
climatique, en passant par le soutien financier aux pays en souffrance ». 
Seules les Nations Unies peuvent selon lui unir les nations, et pour tendre à 
cette mondialisation sous l’égide de l’ONU, il reconnait le rôle essentiel du 
pape argentin :

« Avec le Pape François, je veux que les gouvernements et les peuples du 
monde travaillent en harmonie les uns avec les autres en tant que famille 
de nations », pour faire face aux défis que sont, selon Guterres, le covid-19, 
le changement climatique, le soutien financier aux pays en souffrance, et 
l’accueil des migrants partout en Europe via la mise en pratique du Pacte sur 
les migrations :

« Il est essentiel, explique Guterres, et ses paroles ne peuvent que ravir 
l’hôte du Vatican, que tous les États, qu’ils soient pays d’accueil et de transit, 
ou pays d’origine, prennent des mesures pour garantir que les réfugiés et 
les migrants sont traités dans le respect de leur sécurité et de leur dignité. Ils 
sont nous; ils sont notre communauté, et chacun de nous pourrait devenir un 
réfugié ou un migrant si nos circonstances changeaient. Il est également clair 
que les migrants et les réfugiés ont été particulièrement touchés par l’impact 
du virus. Dans l’ensemble, les migrations doivent être considérées et gérées 
comme un solde positif net pour les économies et les sociétés, tant en termes 
de pays d’origine que de pays de destination ».

Vatican bergoglien et ONU, même combat pour ériger « les nations Unies » 
comme rempart des « nationalismes » et comme « seule » solution pour « 
faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés et les résoudre 
». De Dieu, du Christ Roi des Nations et de sa souveraineté pacifique et 
bénéfique, il n’en est point question…

Antonio Guterres, secrétaire général de 
l’ONU deviendrait-il complotiste…dans 
International 

par Francesca de Villasmundo 

Sous prétexte de covid, les libertés fondamentales seraient en péril… Sous 
prétexte de pandémie, les mesures de sécurités sévères et d’urgence prises 
par certains états réprimeraient les voix dissonantes,  feraient taire les 
médias indépendants et les critiques politiques…

Voilà un discours complotiste qui vaudrait d’être censuré par youtube et 
Facebook… Sauf que ce n’est pas une de ces voix dissonantes qui parlent, 
mais Antonio Guterres, le très politiquement correct secrétaire général de 
l’ONU. Pour que lui aussi en vienne à déplorer ces états d’urgence qui 
sévissent un peu partout de par le monde, c’est que la perte des libertés 
fondamentales est par trop visible.

«Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays 
ont pris des mesures de sécurité sévères et des mesures d’urgence pour 
réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire 
taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non 
gouvernementales», a souligné le chef de l’ONU dans son discours annuel 
devant le Conseil des droits de l’homme (CDH).

Antonio Guterres s’est exprimé, dans un message vidéo pré-enregistré, à 
l’occasion de l’ouverture de la 46e session du CDH, qui, pour la première fois 
de son histoire, se déroulera entièrement en ligne (jusqu’au 23 mars) en raison 
de l’épidémie de Covid-19. Le chef de l’ONU a évoqué dans son discours la 
pandémie, déplorant que les restrictions qui y sont liées « servent d’excuse 
pour miner les processus électoraux, affaiblir les voix des opposants et réprimer 
les critiques ». Ainsi, a-t-il ajouté, « des défenseurs des droits humains, des 
journalistes, des avocats, des militants et même des professionnels de la 
santé ont fait l’objet d’arrestations, de poursuites et de mesures d’intimidation 
et de surveillance pour avoir critiqué les mesures – ou le manque de mesures 
– prises pour faire face à la pandémie ». En outre, « l’accès à des informations 
vitales a parfois été entravé, tandis que la désinformation mortelle a été 
amplifiée, y compris par quelques dirigeants », a-t-il poursuivi.

On ne sait pas quels états sont visés par les paroles de Guterres, mais 
qu’importe… ses accusations collent comme un gant au gouvernement de 
Macron, le père Ubu étant son bras droit, et de leur état d’urgence reporté 
indéfiniment qui leur permet de confiner le peuple dans un chez-soi devenu 
leur prison, dans une maison dont la porte serait la frontière d’un pays qui ne 
veut plus de frontières…

milliardaires du covid...
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Dans le golfe de Guinée, les pirates se 
professionnalisent

Photo  © AFP/Archives/PIUS UTOMI EKPEI

Le Mozart se trouvait à 320 kilomètres des côtes du Nigeria, lorsque les 
pirates ont lancé leur assaut, leur bateau filant à travers les eaux du golfe 
de Guinée pour dépasser le porte-conteneur.

Des hommes armés ont grimpé à bord laissant à peine le temps à l’équipage 
turc de s’enfermer à double tour dans leur «citadelle», un espace sécurisé 
prévu en cas d’attaques.

Durant six heures, les pirates ont utilisé des outils trouvés à bord du navire 
pour forcer la porte de sécurité.

Une fois la «citadelle» assiégée, ils ont tué un des matelots et en ont 
kidnappé quinze, qu’ils ont ramenés à terre en vue de les échanger contre 
une rançon.

Cette attaque, survenue en janvier, n’est qu’une parmi les nombreuses qui 
sont enregistrées chaque mois au large des côtes nigérianes.

La piraterie est depuis longtemps un risque majeur dans le golfe de Guinée, une 
route commerciale longeant les côtes d’Afrique de l’Ouest, du Sénégal à l’Angola.

Les transporteurs maritimes affirment que les pirates se sont professionnalisés 
et ont étendu leur présence, attaquant désormais des navires en haute 
mer. Cette situation les pousse à réclamer une présence navale étrangère 
renforcée, comme celle déployée il y a dix ans au large de la Somalie.

«J’ai perdu toute ma patience», souffle Jakob Meldgaard, le directeur du 
groupe danois Torm en charge d’une flotte de pétroliers. «Nous devons 
nous rendre à l’évidence, nous ne contrôlons plus la situation».

L’année dernière, plus de 95 % des enlèvements recensés en mer ont eu 
lieu dans le golfe de Guinée, selon le Bureau international maritime.

Attaques sophistiquées

Les pirates profitent de la faible capacité navale du Nigeria et des présences 
étrangères dans ces eaux pour agir en quasi-impunité, affirment à l’AFP 
des transporteurs et des sources militaires occidentales.

L’exemple du Mozart montre comment ces pirates n’ont pas peur de rester 
plusieurs heures sur les lieux de l’attaque, affirme Munro Anderson, du 
cabinet en sécurité maritime Dryad.

«Ils ont travaillé durant six ou sept heures pour forcer la porte», a raconté 
l’ingénieur en chef du Mozart qui avait réussi à échapper aux pirates durant 
l’attaque.

Les 15 matelots enlevés ont été libérés en février après trois semaines de 
captivité.

En février, des pirates nigérians ont aussi utilisé un bateau de pêche chinois 
comme base pour rester au large plus longtemps et attaquer d’autres 
bateaux, selon le cabinet Dryad.

Face à ces tactiques plus sophistiquées, il faut un changement de stratégie, 
plaident plusieurs lobbies de transporteurs danois, indien ou encore chypriote.

Un problème nigérian ?

La piraterie dans le golfe de Guinée tire son origine dans le delta du Niger, 
dans le sud-est du Nigeria, riche en pétrole mais où les revenus de l’or noir 
n’ont que très peu profité aux populations locales. L’extrême pauvreté y a 
favorisé le développement de groupes criminels.

Cachés dans la mangrove, ces gangs, à bord de petites embarcations très 
rapides, mènent des raids sur des navires, capturent les équipages, et 
réclament ensuite des rançons.

Mais la piraterie n’est pas le seul défi sécuritaire auquel le gouvernement du 
président Muhammadu Buhari doit faire face, le pays étant meurtrie par une 
insurrection jihadiste dans le nord-est et des groupes criminels dans le nord-ouest.

Le Nigeria a récemment dépensé près de 165 millions d’euros pour son 
projet naval «Deep Blue», investissant dans du matériel de surveillance, 
des navires et des avions.

Le chef de l’agence maritime du Nigeria, Bashir Jamoh, espère que ce 
système sera pleinement opérationnel d’ici le mois prochain, et fait pression 
pour plus de coordination dans la région.

L’an passé, le pays a mené son premier procès en vertu d’une nouvelle loi 
spéciale contre la piraterie. Et en janvier, un porte-conteneur attaqué a été 
secouru par un patrouilleur nigérian.

Le nouveau chef d’état-major de la marine, le contre-amiral Awwal Zubairu 
Gambo, affirme vouloir adopter une approche plus agressive et traquer les 
fonctionnaires corrompus qui collaborent avec ces gangs.

Les Nigérians «sont meilleurs que les autres dans la région, mais ce n’est 
pas encore ça», juge pour sa part une source militaire occidentale.

Une présence coûteuse

Les Etats européens, comme les Pays-Bas, l’Espagne, le Portugal ou la 
France, disposent de bâtiments qui opèrent dans les eaux du golfe. Deux 
à trois navires y patrouillent chaque jour.

En novembre, un navire du groupe Torm a été attaqué par des hommes 
armés à 320 kilomètres des côtes nigérianes. Une frégate italienne a fait 
décoller un hélicoptère qui a volé au dessus du navire et fait fuir les pirates.
Mais cette présence navale étrangère coûte cher et le golfe de Guinée 
semble être moins une priorité pour les Occidentaux que ne l’étaient la 
Corne de l’Afrique ou le stratégique détroit d’Ormuz.

Une présence accrue «pourrait certes réduire la piraterie, mais elle 
interférait aussi avec la souveraineté des pays», estime Max Williams, de 
l’agence de sécurité maritime ARC. Surtout elle «ne s’attaquerait pas aux 
causes profondes».

Dans le delta du Niger, «il n’y a pas de travail, pas d’argent, pas d’espoir», 
explique à l’AFP Fegalo Nsuke, un chef traditionnel de la région.

«Puisque la société échoue à leur assurer un avenir, les jeunes voient la 
piraterie comme une échappatoire».
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OfíciOs      -     méTiers

Tempos que passaram, costumes que perduram

imagens que nos fazem recordar o que antes era

normal e agora causa admiração e nostalgie
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Crónicas de Lisboa

Uma Criança ou Um Cão?

Poderia começar esta crónica de outra forma, mas optei por descrever 
uma situação real que acabei de observar nestes tempos de pandemia e 
confinamentos. Sou avô de três netos, irmãos e de idades próximas entre os 
3 e os 9 anos, e com os pais em teletrabalho e os mais velhos em “telescola”, 
pediram-me para tomar conta, durante o dia, do mais novo, o que não é 
fácil, porque os parques infantis estão todos encerrados, tornando-se difícil 
ocupar as crianças duma forma mais sã. Decidi-me ir com ele para Monsanto, 
porque as regras do confinamento me permitiam, não a aldeia típica na Beira 
Baixa, mas sim o parque urbano e pulmão da cidade de Lisboa. Ao meu lado, 
estacionou uma mãe, ainda jovem, que começou a “descarregar” os seus 
seres, que eram compostos por duas crianças, talvez de 1 e 3 anos e dois 
cães de tamanho médio. E lá ia ela, a meu lado e do meu neto, com uma no 
carrinho, outra pela mão e os dois cães com as trelas. Atrasei-me um pouco 
para observar a cena e ficar a pensar sobre duas realidades que a sociedade 
portuguesa atravessa, isto é, a falta de crianças e cada vez mais animais de 
estimação, como substitutos dos filhos. Uma criança começa a ser tão rara 
que pode ser equiparada a um diamante, pelo que muitos dos educadores 
tratam-nas como “princesas e príncipes”, acabando por cometer exageros, 
com consequências na formação da sua personalidade, mas também o 
cuidado que é preciso ter com essas pérolas cada vez mais raras. Enquanto 
a natalidade continua a descer preocupantemente, colocando Portugal na 
cauda dos países desenvolvidos, o número de animais de companhia (cães, 
gatos, etc) aumenta. “Há mais de 2 milhões de cães e de 250 mil gatos 
em Portugal, segundo os registos oficiais, mas, na realidade, serão bem 
mais, sobretudo felinos, se somarmos os que fogem às contas oficiais. Um 
estudo apontava, em 2016, para a existência de seis milhões de animais de 
estimação no país (36%, cães e 22%, gatos), estando estes presentes em 
mais de metade dos lares portugueses”.  Estes dados do estudo deveriam 
deixar-nos preocupados, não só em contraste com a baixa natalidade, mas 
porque revela uma crescente idolatria para com os animais de estimação 
e que evidencia outros problemas da sociedade. Pensemos no crescente 
número de portugueses a votarem no PAN, cuja sigla, para mim, diz; Partido 
Animais e Natureza, porque, se não, deveria ser PPAN (Partido Pessoas, 
Animais e Natureza). Ademais, choca e sensibiliza mais certas pessoas tudo 
o que se passa com os animais, abandono ou maus tratos, por exemplo, do 
que com o abandono de idosos e crianças maltratadas. Vergonha, é o que 
deveríamos sentir. E pensar: “Quo Vadis”, sociedades modernas e “ricas?

Na falta de afectos humanos, procuram compensar com os afectos que 
dedicam aos animais de estimação, em muitos e muitos casos a raiar o 
ridículo e da falta de higiene nesses afectos, como partilhar muitas coisas 
próprias dos humanos, incluindo dormirem juntos, etc. Se o apego a 
animais de companhia se “justifica” em idosos, como forma de combaterem 
a solidão, desde que não existam os exageros atrás citados, já para com 
pessoas e casais mais novos a idolatria pelos animais revela carências e ou 
desequilíbrios e dificuldades nos relacionamentos familiares e sociais.” 

Quanto mais conheço os humanos, mais gosto dos animais, blá, blá,” - 
dizem, escondendo uma dificuldade nos relacionamentos e buscando nos 
animais aquilo que não conseguem partilhar com os humanos. Basta andar 
pelas ruas e pelos parques e observar “cenas e comportamentos” de bradar 
aos céus. São gente ou serão bichos, os donos dos animais que assim 
se comportam de forma tão ridícula e absurda? Vemos imensos casais, 
casados ou a viverem em conjugalidade, cujo “filho”, (é assim que chamam 
aos animais, tais como: “é menino ou menina?”; “vem à mamã”, etc,) é um 
ou dois cães e ou gatos.  O “elo” da sua união e da sua diversão acaba por 
ser um animal que é também o “bibelot” do casal que, contudo, também 
implica encargos relevantes e trabalhos e perda de independência de vida. 
Ter filhos? Nem pensar, ademais: “trazer uma criança para este mundo tão 
mau e sem condições, blá, blá…” – dizem, mentido, porque a razão maior 
deste desapego para com a maternidade e paternidade é, essencialmente, 
quererem usufruir o hedonismo no seu máximo e ter um filho, para não dizer 
ter mais, é algo que tem um custo pessoal e financeiro elevado. Se podem 
usar o tempo e o dinheiro nos prazeres, para quê e porquê ter um filho? - 
dizem. “O nosso filho é este de quatro patas que não chora, deixa-nos dormir 
a noite, não usa fraldas, etc, etc. “- justificam-se. Tem despesas e trabalhos? 
Sim, tem, mas não são comparáveis às suportadas com um filho e muito 
menos quando alguns casais corajosos ousam ter mais do que um, como 

os dois exemplos que aqui cito. Se esta cultura dos nossos adultos jovens, 
em idade procriadora, já se sentia desde há muito e com os reflexos na 
progressiva baixa da natalidade, esta crise pandémica veio agravar e de 
que maneira o futuro da natalidade em Portugal. Estudos recentes revelam, 
por exemplo, que 91,2% dos inquiridos que têm filhos não quererão ter 
outro a curto prazo, e aqueles que não têm nem querem ter filhos para já é 
de 89,8%. Se a pergunta fosse feita, por exemplo:“ter um filho ou um cão”, 
questão real que muitos jovens casais questionam e discutem entre eles, a 
percentagem de respostas por um cão seria, provavelmente, de envergonhar 
os humanos. Aliás, esta mentalidade está cada vez mais enraizada na 
nossa sociedade e abrange várias idades, incluindo os “avós dos filhos/
cão”, como alguns se intitulam. “Então, meu caro, quando é que o tua filha 
te “dá” um neto? - perguntei. “Ela e o companheiro não estão a pensar 
nisso e vão adoptar um cão e eu também prefiro. Depois ainda sobrava 
trabalho para mim.” - respondeu. A propósito desta baixa inclinação para a 
paternidade, cito um pequeno anúncio que há vários anos atrás, passava 
na rádio, por altura do Dia do Pai (celebrado a 19 de Março), duma marca 
de preservativos: “Obrigado, Pai, por Não teres usado …(nome da marca)”. 
Pois é, se os pais daqueles que preferem ter um ou mais cães, em vez de 
um ou mais filhos, tivessem usado preservativo, eles não estariam aqui 
para usufruírem deste mundo de que tão mal dizem, mas onde tanto gozam 
os benefícios deste “mundo mau”. O futuro pós-Covid não vai ser como 
dantes e muitos ainda não se aperceberam disso e outros estão demasiado 
desconfiados do futuro. É claro que as condições para ter filhos dificilmente 
serão melhores do que o antes Covid, mas serão incomensuravelmente 
melhores daquelas que os pais destes “anti paternidade” tiveram, e cujos 
pais os criaram e lhes deram tantas coisas! Alguns passaram enormes 
sacrifícios para darem um futuro bem melhor aos seus filhos e que contra os 
seus desejos e sonhos não vão ser avós, como eu sou e também os pais da 
jovem mãe mencionada logo no inicio desta crónica que consegue conciliar, 
louve-se-lhe o redobrado sacrifício, de ter também dois cães, mostrando, 
como muitos exemplos, que se pode ser pai/mãe e usufruir dos benefícios 
dos animais de companhia ou, eu prefiro o termo, animais de estimação. 
Sermos avós, mas avós presentes e participativos, é como ser pai e mãe 
em segunda mão. Eu, pessoalmente, sentir-me-ia triste, se não fosse avô e 
um avô como sou. Que felicidade, acreditem!

“Considero o Acordo ortográfico proposto um acto anti-
cultural e redutor. Pois:

1 - A cultura é feita de exigência e este acordo é um feito de transigência.

2 - Vai alterar, em muitos casos, a dicção oral.

3 - Vai desfigurar o carácter emblemático e a estética da escrita.

4 - Vai-nos separar da tradição grega e latina e, assim, para os estrangeiros 
que falam línguas românicas, o Portuguêsvai-se tornando mais difícil.

5 - Vai destruir a modulação das vogais, tornando algumas delas surdas.

6 - O acordo nada unifica, pois constantemente recorre a alternativas.

7 - A escrita nunca pode coincidir com a fala.

8 - A ortografia pertence ao número de coisas que só raríssimas vezes 
devem ser modificadas, pois também na forma gráfica nos reconhecemos.

9 - É verdade que as línguas evoluem, mas evoluem dentro das leis que lhes 
são próprias e segundo o espírito criador do tempo. O mesmo é verdade 
para a escrita que, por isso, não pode ser modificada por comissões por 
estratégias políliticas.

10 - A única palavra portuguesa cuja ortografia precisa de ser mudada é 
dança que se deve escrever com “s” como era antes,  porque o “ç” é uma 
letra sentada”.

Sophia de Mello Breyner Andresen

Escritora Portuguesa  (1919-2004)

  Por    Serafim Marques,
Economista (Reformado)

SOPHIA e o  A.O.
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Ajudemos os COMANDOS do Curso 127 
que foram constituídos arguidos

NIB-0033-0000-45536014942-05

As despesas são enormes 
Contamos com o apoio de todos vós.

A Associação de Comandos agradece-vos.

MAMA SUME
O Presidente da AC

José Lobo de Amaral
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Shakespeare, victime de la “cancel 
culture”dans Culture

 — par Francesca de Villasmundo 

La cancel culture, culture de l’annulation, cette mode destinée à bannir les 
penseurs, écrivains, artistes, des siècles passés ou présents dissidents par 
rapport à une pensée unique contemporaine est à l’œuvre non seulement 
sur les réseaux sociaux, ce qui est déjà ubuesque, mais plus grave encore 
à l’université et dans l’enseignement tout court.  

William Shakespeare est la dernière victime de cette charge anachronique 
lancée par des incultes abrutis par un politiquement correct déconstructeur. 
Le plus grand dramaturge anglais, pour ces nouveaux maîtres à penser, 
-qui de pensée n’ont que les folle jalousie et idéologie égalitariste des 
indigénistes Black Lives Matter-, serait un impardonnable raciste, sexiste, 
méprisant élitiste… Faut dire que les accusations sont faciles, le coupable, 
qui n’est pas même présumé innocent, est dans l’impossibilité de se 
disculper de là où il est, six pieds sous terre…

Le Washington Times qui relate la décision d’enseignants américains 
de bannir Shakespeare des programmes de littérature note que pour “la 
nouvelle race d’enseignants, Shakespeare est moins considéré comme une 
icône de la littérature que comme un outil d’oppression impériale, un auteur 
qui devrait être disséqué en classe ou banni entièrement du programme”.
“Il s’agit de la suprématie blanche et de la colonisation”, ont déclaré les 
enseignants qui ont fondé #DisruptTexts, un groupe qui veut que des 
éléments de base de la littérature occidentale soient enlevés ou soumis à 
de vives critiques.

“Les professeurs anti-Shakespeare disent que les fans des pièces ignorent 
la vision du monde problématique de l’auteur. Ils disent qu’il devrait être 
nécessaire que les lecteurs de Shakespeare comprennent la “blancheur” 
de leur pensée” continue le Washington Times qui donne des exemples de 
cette guerre menée contre Shakespeare : “Sarah Mulhern Gross a déclaré 
au journal qu’elle avait livré une “analyse de la masculinité toxique” à ses 
élèves lisant “Roméo et Juliette” à la High Technology High School de 
Lincroft, New Jersey.”

“Un nombre croissant d’éducateurs… arrivent à la conclusion qu’il est 
temps que Shakespeare soit mis de côté ou désaccentué pour faire de la 
place pour des voix modernes, diverses et inclusives”, soutient un essai 
intitulé “Enseigner ou ne pas enseigner: c’est Shakespeare est-il toujours 
pertinent pour les étudiants d’aujourd’hui?”

Des voix s’élèvent contre cette “cancel culture” qui met le barde anglais au pilori :

“Certains chercheurs doutent que l’inscription de Shakespeare sur la liste 
noire améliore l’éducation”, précise le Washington Times. “C’est une nouvelle 
version de la culture d’annulation”, a déclaré Peter Wood, président de la 
conservatrice National Association of Scholars. “Ils ont peu de respect pour 
les grands livres.”

“Une étude réalisée l’année dernière par l’association a identifié une marche de 
1987 à l’Université de Stanford comme un tournant dans l’éducation moderne 
lorsque l’activiste démocrate Jesse Jackson a dirigé les étudiants de premier 
cycle avec un chant : “Hey ho, la civilisation occidentale doit partir.”

«En un an, Stanford avait effacé l’exigence de la civilisation occidentale 
pour les étudiants de premier cycle. À peu près au même moment, les 
salles de classe du monde entier ont commencé à adopter un programme 
multiculturel hostile aux auteurs masculins blancs, selon le rapport.”

Ainsi F. Scott Fitzgerald, William Golding et d’autres écrivains blancs 
morts sont eux-aussi sur la sellette, remplacés par des “livres enveloppés 
d’histoires raciales et “queer” ou “lesbiennes”, ou les navets pour 
adolescents ingenrés, “Hunger Games” et “Poet X”, histoire d’une jeune 
adolescente noire-hispanique à Harlem qui se rebelle contre l’éducation 
religieuse de sa mère et se retrouve dans la poésie islam.

En définitive, c’est à la civilisation et culture occidentales que s’en 
prennent ces purges répétitives menées tambour battant par les nouveaux 
commissaires politiques du monde post-moderne, petit-fils des soviets 
communistes.

“C’est une course vers le bas avec de mauvaises idées”, conclut Peter 
Wood.  “Ils se présentent comme les gourous omniprésents de la veille, et 
sur la plupart des campus, ils ont déjà gagné.»

Il y a 50 ans, la tempête du siècle
Judith Desmeules

Le Soleil

Le 4 mars 1971 : une journée bien gravée dans la mémoire des 
Québécois qui y étaient. Les propriétaires d’une motoneige se trouvaient 
parmi les plus chanceux, ils ont sans doute remercié le ciel..
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A esquerda fez de Passos Coelho um 
mito
 

Por André Abrantes Amaral

A esquerda não se cansa de alertar para o regresso de Passos Coelho. Não 
sei se o ex-Primeiro-Ministro volta, mas estranho o sentimento de pavor que 
essa possibilidade causa nos seus críticos.

Foi um sururu logo que se soube que Pedro Passos Coelho ia estar presente 
numa palestra sobre os desafios que Portugal enfrenta. A notícia veio a lume 
e até os comentadores do programa ‘Eixo do Mal’ se fartaram de repetir 
que bastava vir à baila o nome do ex-Primeiro-Ministro para que os seus 
apoiantes fizessem o que eles próprios não deixavam de fazer. Para a 
esquerda falar de Passos Coelho tornou-se numa verdadeira catarse.

Passos Coelho foi um excelente Primeiro-Ministro que cumpriu o seu papel: 
tirou o país da bancarrota e criou condições para que este finalmente 
pudesse enriquecer. Não deu para tanto, mas foi o suficiente para aguentar 
a destruição constante do tecido empresarial e do Estado social em que se 
traduziram os dois últimos governos socialistas. Mas isso é passado. No 
presente, o mais  provável é que Passos Coelho não volte. Nesse caso é caso 
para que se pergunte por que motivo causou tanto barulho a sua possível 
presença numa simples palestra? As razões são três e muito simples: 
primeiro, Passos Coelho foi o Primeiro-Ministro mais bem-sucedido desde 
o 25 de Abril. A melhor prova disso é o ódio que a esquerda nutre por ele. 
Em segundo lugar, Passos Coelho não foi derrotado nas urnas. Este ponto 
é importante porque a democracia, até 2015, nunca aceitara reconhecer ao 
derrotado a legitimidade para governar. Tivesse sido a direita a agir como 
a esquerda se comportou e essa mesma esquerda não perdoaria. Porquê? 
Porque no fundo, a esquerda sabe que não esteve bem. Sente vergonha e 
precisa de expurgar essa vergonha. É por este motivo que a direita nunca 
deve deixar cair este ponto.

O terceiro motivo para a esquerda tremer cada vez que se fala do ex-
Primeiro-Ministro é mais recente. Passos Coelho tornou-se na imagem do 
que é a resiliência pela forma como, enquanto governante, enfrentou as 
críticas e as provocações (não consta que se tivesse exaltado com quem 
fosse), pelo modo como saiu do governo, pela maneira como se manteve 
na oposição e ainda pela força interior com que lidou com questões que não 
são do foro político.

O problema para a esquerda é que esta resiliência se tornou incómoda no 
momento em que a quis utilizar no combate à pandemia. Quando se tornou 
evidente que a força que o governo quis ver nas pessoas era patente num 
ex-Primeiro-Ministro que a esquerda não pode ver nem pintado.

Até à pandemia a esquerda socorria-se de Passos Coelho para meter medo 
com narrativa da austeridade. Quando os tempos voltaram a ser difíceis 
o feitiço virou-se contra o feiticeiro. A figura de Passos Coelho passou a 
assustar quem governa e respectivas muletas partidárias. De tantas vezes 
mencionaram o regresso do homem que nunca voltou que a esquerda 
criou o mito. Até no programa em cima mencionado atribuíram um nome ao 
fenómeno que é a espera do que não existe: sebastianismo. Como se não 
bastasse também o apelidaram de messias; até de fantasma. O ridículo tem 
destas coisas. E é assim que um homem que metade do mundo político 
odeia causa um tumulto cada vez que se move. Ao ponto de decidir não 
marcar presença na tal sessão. Não sei se Passos Coelho regressa, mas 
não duvido que de ora em diante a esquerda vai pensar duas vezes antes 
de prenunciar o seu nome em vão.

Os Lusíadas do Século XXI
 

Canalhíadas
I

As sarnas de barões todos inchados
Eleitos pela plebe lusitana

Que agora se encontram instalados
Fazendo o que lhes dá na real gana
Nos seus poleiros bem engalanados,

Mais do que permite a decência humana,
Olvidam-se do quanto proclamaram

Em campanhas com que nos enganaram!
II

E também as jogadas habilidosas
Daqueles tais que foram dilatando
Contas bancárias ignominiosas,

Do Minho ao Algarve tudo devastando,
Guardam para si as coisas valiosas

Desprezam quem de fome vai chorando!
Gritando levarei, se tiver arte,

Esta falta de vergonha a toda a parte!
III

Falem da crise grega todo o ano!
E das aflições que à Europa deram;
Calem-se aqueles que por engano
Votaram no refugo que elegeram!

Que a mim mete-me nojo o peito ufano
De crápulas que só enriqueceram
Com a prática de trafulhice tanta

Que andarem à solta só me espanta..
IV

E vós, ninfas do Coura onde eu nado
Por quem sempre senti carinho ardente

Não me deixeis agora abandonado
E concedei engenho à minha mente,

De modo a que possa, convosco ao lado,
Desmascarar de forma eloquente
Aqueles que já têm no seu gene
A besta horrível do poder perene!

Luís Vais Sem Tostões
(agora já sabem quem é)
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Kaja Kallas PM da Estónia
Por Eugénia Brandão Gomes

·“Esta é a nova Primeira-Ministra da Estónia.” Tomou posse como 
Primeira-Ministra daquele país báltico da União Europeia há uma semana 
mas por cá não se deu pela notícia. Nem tão pouco foi falada nas redes 
sociais ou nos novos movimentos feministas burgueses da nossa capital. 
O que é estranho (ou talvez não).

Afinal Kaja Kallas tem 43 anos, é uma mulher emancipada, jovem, 
moderna, casada pela segunda vez depois de se ter anteriormente 
divorciado, e tendo uma família moderna reconstituída como milhões de 
famílias assim pela Europa fora: tem uma vida profissional (que começou 
como advogada no sector privado) e que concilia com um casamento, 
um filho e dois enteados pequenos. E é uma mulher progressista nos 
costumes e de mente aberta e sã.

Porquê então este silêncio quando noutros casos (como no caso da jovem 
Primeira-Ministra finlandesa, ou no caso da jovem Primeira-Ministra 
neozelandesa) o tom foi sempre de encantamento, de júbilo laudatório, 
e de de saudação de um novo e glorioso tempo de novas mulheres na 
política que tornariam o feminismo uma causa irresistível?

Porquê então este silencio acanhado sobre o sucesso político desta 
mulher jovem igualmente tão representativa dos novos tempos de 
progresso humano?

A razão é óbvia: Kaja Kallas não é de esquerda. E a Estónia é um país 
profundamente anti-marxista e anti-comunista, muito traumatizado por 
50 anos de brutal ocupação soviética.

Kaja Kallas representa bem esse sentimento: é a líder do ER (Partido 
Reformista estónio), um partido liberal membro da Internacional Liberal 

e filiado no partido europeu da Aliança dos Liberais e Democratas pela 
Europa.

E tem uma história pessoal impressiva: é a filha de um antigo Primeiro-
Ministro (Siim Kallas) que fundou o seu partido e que foi um dos líderes 
da causa independentista do seu país contra a antiga URSS e que 
foi depois o primeiro Comissário do seu país na União Europeia. É 
descendente de uma família de resistentes: a sua mãe tinha apenas 
seis meses quando foi deportada conjuntamente com a sua avó e a 
sua bisavó num vagão de gado para a Sibéria no tempo das grandes 
deportações dos estónios promovida pelo regime de Estaline. O seu 
avô materno foi um dos fundadores da República da Estónia após o fim 
do Império Russo czarista. E foi o primeiro chefe da polícia nacional da 
Estónia entre 1918 e 1919.

Por isso esta mulher sente bem o que é a História. E compreende 
bem a ameaça de regimes como o de Putin. E por isso valoriza tanto a 
liberdade. E é tão firme da defesa da União Europeia e da NATO.

Tinha ganho as eleições em Março de 2019 mas viu-se na altura impedida 
de governar por causa da formação de uma geringonça à direita no 
Parlamento. Remeteu-se à oposição. Liberal e democrática. Entretanto 
o governo chefiado pelo seu rival caiu minado por um escândalo de 
corrupção e por acusações de incompetência.

Foi para ela que os seus rivais se viraram agora, aceitando-a agora 
como líder do governo, no desespero de tentarem evitar umas eleições 
onde seriam certamente fustigados.

Kaja Kallas chegou assim à chefia do governo do seu país: persistente, 
e depois de ter dobrado os seus adversários.

Em todo o lado esta é uma história motivadora. Menos no país acanhado 
e canhestro das Capazes tugas e das burocratas do batom vermelho. 
Porque aqui só há alguma verdade a que temos direito. Não a toda.”
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      Trump est de retour…dans Etats-Unis

 par Francesca de Villasmundo 

The Donald n’aura pas laissé beaucoup de répit aux Démocrates, ni aux 
quelques Républicains qui avaient cru en avoir fini avec lui.

Le voilà de retour dans un show qui sonne son retour dans l’arène politique. Devant 
le rassemblement annuel des conservateurs, l’ex-président des Etats-Unis est sorti 
de sa retraite pour promettre un avenir radieux au « trumpisme ».

« La Maison Blanche ? Qui sait, je pourrais décider de gagner pour la troisième 
fois » lance-t-il devant les membres du Grand Old Party réunis le 28 février à 
Orlando, en Floride pour la Conservative Political Action Conference.

Et puis :

« Je ne suis pas en train de créer un nouveau parti : c’était une fake news. »

Le retour sur la scène politique de l’ancien président au Hyatt Regency d’Orlando 
où il monte sur scène pour clôturer les travaux de la Conférence des conservateurs 
américains (CPAC), est un véritable spectacle dans le parfait style Trump. Et son 
message est sans équivoque : je suis toujours le leader.

Il est prêt à reprendre le Grand Old Party et à lancer le New America First 
Agenda, en dictant les thèmes sur lesquels construire la plateforme qui 
permettra aux Républicains de regagner du terrain au Congrès en prévision 
des élections de mi-mandat de 2022, puis de viser la reconquête de la Maison 
Blanche en 2024. « Plus le défi est grand, plus la tâche est difficile, plus 
nous devons être déterminés à réussir et à gagner », a déclaré Trump. Les 
priorités indiquées dans son discours sont celles qui ont toujours été au cœur 
de sa ligne politique : l’immigration, la sécurité publique et le commerce.

Il demande au Grand Old Party d’être « uni »:

« Nous ne fondons pas de nouveaux partis, nous ne diviserons pas notre 
pouvoir et notre force. Au lieu de cela, nous serons unis et forts comme 
jamais auparavant. »

« La seule division est entre une poignée de politiciens de l’establishment 
de Washington et tous les autres dans le reste du pays », poursuit-il. 
Cependant, il pointe du doigt les « traîtres », c’est-à-dire les Républicains 
qui, à la Chambre et au Sénat, ont voté sa condamnation dans le cadre 
du processus de destitution après l’assaut du Capitole le 6 janvier dernier. 
Parmi eux, Liz Cheney, fille de 54 ans de l’ancien vice-président de George 
W. Bush, Dick Cheney, représentante de l’aile modérée et de l’establishment 
traditionnel. « Je ne pense pas qu’elle devrait jouer un rôle dans l’avenir du 
parti, ou du pays », s’est exclamé Trump.
Au cours de son premier discours de retour, l’ancien président des Etats-
Unis n’a pas manqué d’attaquer son successeur, qui pour le magnat a eu « le 
premier mois le plus désastreux de tous les présidents de l’histoire moderne ».
Le discours de Donald intervient à la fin des travaux du CPAC, juste avant 
le traditionnel « scrutin présidentiel », au cours duquel les participants sont 
invités à indiquer qui est le candidat présidentiel préféré.
Dès la veille, les sondages indiquaient une nette avance en faveur de Trump, 
un moyen de faire comprendre aux autres aspirants candidats du GOP 
qu’au moins pour l’instant, l’espace pour les ambitions, avec The Donald 
sur le terrain, est limité. Le message s’adresse principalement à certains 
des absents les plus en vue, tels que l’ancien vice-président Mike Pence, 
le sénateur Mitt Romney ou l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley. 
Au lieu de cela, les loyalistes de Trump étaient présents, à commencer par 
l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo.

Procès en destitution contre Trump : fin 
de la farce démocrate dans l’Etats-Unis

 
par Francesca de Villasmundo 

 

Le procès en destitution ouvert par les sénateurs démocrates contre l’ancien 
président des Etats-Unis qu’ils accusaient d’ « incitation à l’insurrection » a 
été un flop total. L’ex-président américain a finalement été acquitté, le Sénat 
n’ayant pas réuni assez de voix pour le faire condamner : 57 sénateurs ont 
voté pour un verdict de culpabilité et 43 contre. La majorité des deux tiers 
nécessaire à la condamnation n’a donc pas été atteinte.

«  Il est temps de boucler cette mascarade politique  », a tonné l’un des 
avocats du 45e président des États-Unis, Michael van der Veen, lors de son 
court plaidoyer samedi. « Estimer, en se basant sur les indices que vous 
avez vus, que Donald Trump voulait réellement, et de fait a délibérément 
suscité une insurrection armée pour renverser le gouvernement américain, 
serait absurde  », a-t-il asséné. Derrière cette accusation, il y a surtout la 
«  peur  » de voir Donald Trump réélu en 2024, a-t-il accusé.

Donald Trump sort sans égratignure de son second procès en destitution, 
preuve que son emprise sur le Parti républicain reste forte. Seuls sept 
sénateurs du Grand Old Party sur 50 ont voté « coupable ». Les profils des 
sénateurs républicains qui ont rompu les rangs sont révélateurs : la plupart 
prennent leur retraite à la fin de leur mandat, ou viennent tout juste d’être 
réélus, ce qui garantit leur siège jusqu’en 2026 au moins.

« Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great 
Again, ne fait que commencer », a clamé Trump après son acquittement. 
Lors de sa première réaction face ce verdict, l’ex-président de 74 ans a pris 
date pour l’avenir :

«  Dans les mois qui viennent, j’aurai beaucoup de choses à partager 
avec vous et suis impatient de continuer notre incroyable aventure pour la 
grandeur de l’Amérique  ».

Remerciant tous les sénateurs « qui ont fièrement défendu la Constitution 
», il a dénoncé un procès en destitution qui n’était à ses yeux qu’ « une 
nouvelle phase de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire ». « 
Aucun président n’a jamais été traité de la sorte », a-t-il martelé, reprenant 
une formule régulièrement utilisée tout au long de son mandat. L’ancien 
président n’a à aucun moment mentionné les 7 républicains ayant voté pour 
un verdict de culpabilité.

Ce procès en destitution aura été une farce de bout en bout qui a pris fin 
samedi 13 février et laisse les Démocrates américains fragilisés tandis que  
Donald Trump, la bête noir à abattre. s’en sort renforcer.Donald Trump, la 
bête noire à abattre, s’en sort renforcer.
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O mágico fez um gesto e desapareceu a fome, fez outro e desapareceu a injustiça, fez um terceiro e desapareceram as guerras. 
O político fez um gesto e desapareceu o mágico.

Retratos à Direita: Ronald 
Reagan, o conservador liberal     

Por Jaime Nogueira Pinto/Obs.

Reagan não era um intelectual, mas era inteligente; não era um pensador, 
mas pensava. De resto, os intelectuais nem sempre são inteligentes e 
muitos não chegam sequer a pensar.

Quando Ronald Reagan se tornou Presidente dos Estados Unidos, em 
20 de Janeiro de 1981, da esquerda ao centro, dos comunistas radicais 
aos moderados bem-pensantes, todos irromperam em indignados 
clamores: Reagan era um actor secundário de segunda, um ignorante, 
um radical de direita que ia dar cabo do mundo. Clamores semelhantes 
aos que receberia Donald Trump em 2017, também ele um mero actor e 
produtor de reality shows, um ignorante, um radical de direita, pronto a 
dar cabo do mundo. A História tende a repetir-se, ainda que sempre com 
diferenças importantes.

Mas como Bismarck ficou irremediavelmente ligado à unidade alemã 
e Churchill à vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, Reagan foi 
o homem do fim da Guerra Fria e da derrota da União Soviética e do 
Comunismo. Embora o desfecho final – a queda do Muro de Berlim em 
1989 e a dissolução da URSS no Natal de 1991 – tivesse acontecido 
já com George H. Bush, a política e a estratégia que levaram à queda 
da URSS foram de Reagan, da Administração Reagan, da revolução 
conservadora de Reagan.

Esta revolução conservadora foi um movimento de ideias, um 
movimento de intelectuais e pensadores preocupados com o progresso 
do comunismo no mundo e com os avanços da nova esquerda radical 
nos Estados Unidos. Era preciso combater e vencer esses dois perigos.
Reagan não era um intelectual, mas era inteligente; não era um pensador, 
mas pensava. De resto, os intelectuais nem sempre são inteligentes; e 
muitos não chegam sequer a pensar, atarefados que estão a seguir o 
guião de acesso ao subsídio ou à sobrevivência mediática e académica. 
Há dias, vimos uma doutora em Ciências Sociais provar “cientificamente” 
a inocência do Sr. Mamadou Ba, enquanto esclarecia o povo, também 
“cientificamente”, que só os brancos podiam ser racistas. Porquê? 
Porque, ao que parece, “a Ciência” terá já cativado a palavra “racismo” e 
bloqueado o conceito para seu uso exclusivo ou dos seus iniciados – a 
saber, “todo um sistema económico, político e social branco e opressor”. 
Fora desta lapidar definição, não serão, evidentemente, permitidos 
desvios.

Born in the USA

Mas Reagan, não sendo um intelectual, era inteligente e pensava. Vinha 
de uma família de pequena classe média de Fulton, Illinois, onde nasceu, 
em 6 de Fevereiro de 1911. Pai católico com problemas de alcoolismo, 
mãe religiosa, dos Discípulos de Cristo. O pai era um entusiasta do New 
Deal e o jovem Ronald nunca esconderia a sua admiração por F. D. 
Roosevelt. O liberalismo do pai, lembraria depois o filho, ia ao ponto de 
não os deixar ver o clássico de Grifitth, Birth of a Nation, por pactuar com 
o racismo. A mãe era uma activista religiosa, dedicada a causas sociais 
e visitadora de presos e enfermos.

Depois de concluir estudos no Eureka College, Illinois, Reagan foi 
locutor e comentador desportivo, começando aí a sua carreira de grande 

comunicador. Em 1937 foi à Califórnia e a Warner Brothers contratou-o 
para um papel secundário. E durante 20 anos foi actor.

Nos seus anos de Hollywood, e como presidente da Screen Actors 
Guild, apanhou os inquéritos às “actividades anti-americanas” da HUAC 
(House of Un-American Activities Comitee), uma comissão criada sob 
outro nome em 1918 para investigar actividades pró-alemãs e pró-
bolcheviques. Em 1947, Reagan foi chamado a depor como testemunha, 
afirmando-se então um “New Deal Liberal”.

Para entender a acção da HUAC é bom tentar perceber o espírito desse 
tempo (exercício que parece estar a cair em desuso).

O “RedScare” em Hollywood

A guerra contra Hitler tinha tornado os Americanos aliados dos Soviéticos 
e F.D. Roosevelt, à vontade no seu estatuto patrício, permitia-se achar 
uma certa graça ao “Uncle Joe Stalin”. Para parte das elites intelectuais 
e artísticas de Hollywood, os comunistas eram os  idealistas dos 
romancistas do século XIX, russos, franceses e ingleses, e o comunismo 
uma utopia generosa, uma espécie de “Sermão da Montanha” laicizado. 
Houve vários filmes simpáticos para com a URSS, como Mission to 
Moscow, de Michael Curtiz, e Song of Russia. Não se sabia muito – ou 
não se queria saber – dos crimes e massacres da revolução e do regime 
soviético; ou então atribuíam-se à maldade de Estaline e dos seus 
sequazes, que teriam corrompido um sonho que permanecia válido. 
Assim, o clima dominante no meio progressista de Hollywood era ainda 
o “antifascismo” e a HUAC – e depois McCarthy – eram vistos como 
para-fascistas.

Só com o golpe de Praga e as notícias do Gulag e das Purgas – e 
com casos de espionagem, como o dos Rosenberg – a opinião pública 
começou a acordar para a realidade do comunismo real, do terror policial 
e dos campos de concentração. Mas, nessa altura, Mao-Tse-Tung ainda 
era apresentado ao público americano por Edgar Snow como “um 
reformador agrário” que combatia os corruptos senhores da guerra e da 
terra do Kuomintang.

Truman e o National Security Act iam mudar as coisas. E Hollywood, 
a “Máquina dos Sonhos”, não devia trabalhar para o inimigo – daí 
os inquéritos. Mas mesmo considerando o carácter inquisitorial e 
até o oportunismo e o mau carácter de alguns dos conselheiros de 
McCarthy (financiado e apoiado publicamente pela família Kennedy), a 
quantidade de grandes talentos perseguidos pela HUAC e a qualidade 
da perseguição não podiam comparar-se, nem remotamente, à sorte 
dos não-comunistas na URSS.

Hollywood, nos anos 50, tinha uma produção muito voltada para a 
apologia do Cristianismo e dos valores judaico-cristãos, nas grandes 
produções bíblicas de Cecil B. DeMille, e um forte cunho identitário 
americano nos westerns da dupla John Ford-John Wayne. E entre 
1948 e 1954 houve três ou quatro dezenas de filmes declaradamente 
anticomunistas, desde uma reposição, em 1947, da fabulosa comédia 
da MGM Ninotchka, de Ernst Lubitsch, com guião de Billy Wilder e Greta 
Garbo como protagonista, até Peking Express e The Atomic City, da 
Paramount.

Assim, na Guerra Fria, na primeira Guerra Fria, a grande massa dos 
democratas e dos republicanos era anticomunista e não era grande 
a diferença ideológica entre os dois partidos – ainda que depois da 
morte de Estaline e da revelação pública dos seus crimes por um dos 
seus cúmplices, Kruschev, a Guerra Fria tivesse arrefecido. É que sem 
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O mágico fez um gesto e desapareceu a fome, fez outro e desapareceu a injustiça, fez um terceiro e desapareceram as guerras. 
O político fez um gesto e desapareceu o mágico.

 Estaline, o comunismo tornava-se quase benigno, passada que estaria 
a fase do terror. Sintomaticamente, em 1960, Daniel Bell publicava The 
End of Ideology: on the Exhaustion of Political Ideas in the Fifities.

Mas com os Kennedy, com os Direitos Civis, com a Guerra do Vietname, 
a ideologia e a política voltavam à América. E a radicalização à esquerda 
trouxe uma reacção patriótica e conservadora à direita.

A conversão

A transição e migração político-partidária de Reagan dá-se durante 
os anos 50. Em 1962 é já oficialmente republicano e em 1964 apoia 
Barry Goldwater, o candidato que teve então uma das maiores derrotas 
da história eleitoral dos EUA, frente a Johnson. Mas com a derrota, 
Goldwater acabaria por trazer uma novidade à direita americana – a 
necessidade de construir um pensamento alternativo, para que, na 
luta política e cultural, se pudessem combater ideias com ideias. Daqui 
nascia a revolução conservadora, nas suas três linhas e famílias – o 
conservadorismo dos valores cristãos; o anticomunismo e o patriotismo 
americano; e uma libertação da economia e da sociedade da burocracia 
federal.

Reagan fora eleito governador e governara a Califórnia com sucesso. Em 
1967, perante uma manifestação anti-Vietname, em que manifestantes 
de gestos lânguidos e olhar alienado seguravam cartazes que diziam 
“Make love not war”, o então governador terá comentado: “Those guys 
look like they can’t make either of both”. É este governador da Califórnia 
que virá a ser o instrumento, o porta-voz, da “revolução conservadora”.

Mas vale a pena ver as circunstâncias em que é eleito. No rescaldo da 
presidência de Jimmy Carter, era geral a convicção de que o Ocidente 
estava a perder a Guerra Fria. A derrota do Vietname levara toda a 
Indochina, com excepção da Tailândia, a ser dominada pelo comunismo, 
com os horrores dos Khmers Vermelhos no Camboja. A descolonização 
portuguesa também significara um avanço do comunismo em África; na 
América Central, os comunistas tinham tomado a Nicarágua e, na Ásia, 
o Afeganistão. O Xá do Irão fora derrubado em 1979 e os revolucionários 
iranianos tinham sequestrado o pessoal da embaixada americana em 
Teerão. A operação de resgate falhara miseravelmente.

É a partir deste quadro que se pode e deve entender a revolução 
conservadora de Reagan, que vai encontrar uns Estados Unidos 
internacionalmente debilitados e a economia americana com uma 
inflação de 13,5 % e sérios problemas de abastecimento energético; 
uma economia em stagflation, isto é, combinando contracção e inflação.

Reaganomics: um liberalismo com limites

Reagan avançou no campo económico com uma política de corte de 
impostos – de 70% para 50% nos escalões mais elevados. Estes cortes 
foram aprovados pelo Congresso em 1982 e a economia americana 
cresceu 4,5% em 1983, 7,2% em 1984 e 4,5% em 1985. O desemprego 
cresceu primeiro para cerca de 11% em 1982, mas baixou para 7% em 
1984. A chamada Reaganomics, baseada na supply-side, assentava na 
ideia de que a perda de rendimento fiscal para o Estado na primeira fase 
do corte de impostos seria compensada pelo crescimento da economia 
que alargava consequentemente a massa colectável. Outras medidas 
foram tomadas no sentido de aliviar a regulamentação do sector 
bancário. Mas as áreas da saúde, da segurança e do meio ambiente 
continuaram reguladas e houve um incremento proteccionista em 
relação às importações. A inflação também foi combatida, passando de 
13,5% em 1980 (último ano de Carter), para 10,3% em 1981, 6,1% em 
1982, e menos de 5% nos restantes anos da Administração Reagan.

O “liberalismo económico” de Reagan estava claramente condicionado 
pela razão de Estado e pela Segurança Nacional e longe de cortar 
despesas do Estado em matéria de Defesa, o Presidente subiu o 
orçamento de Defesa em 35%.

Toda a sua política liberal na economia destinava-se a fortalecer 
os Estados Unidos para resistir à União Soviética, financiando o 
rearmamento militar e forçando a URSS a fazer o mesmo.

A revolução conservadora

Reagan quis também repor na política interna americana uma ética 
conservadora baseada nos valores cristãos, patrióticos e familiares. 
Desde os estrategas da Heritage Foundation, aos militantes evangélicos 
da Moral Majority, Reagan não desiludiu a direita americana. A sua 
iniciativa liberal não embarcava num liberalismo desregulado ou 
regulado exclusivamente pelos “mercados” e muito menos num 
liberalismo individualista quanto aos valores. Também por isso, foi buscar 
o eleitorado moderado e muitos “blue collars” patriotas, desiludidos com 
os democratas. E tal como Thatcher, encontrou e enfrentou sindicatos 
muito poderosos. Foi memorável a sua batalha com o Sindicato dos 
Controladores Aéreos.

Assim, no Reaganismo, o liberalismo económico nunca foi um dogma 
ou um fim em si, mas antes um meio para restabelecer a força e a 
vitalidade da sociedade americana, para melhorar a condição dos 
Americanos e, acima de tudo, para combater a União Soviética e tudo 
o que representava.

Num país em que, nos anos oitenta, a convicção e a prática religiosa 
eram muito superiores às da Europa, Reagan pegou nos temas da 
direita religiosa e conservadora – foi pela oração nas escolas e contra 
o aborto e a eutanásia. E a mobilização dos cristãos seria crucial para 
a vitória esmagadora na reeleição de 1984, em que ganhou em 49 dos 
50 Estados.

O programa da New Right que o Presidente trouxe para Washington, quer 
através das nomeações para a Administração, quer através da agenda 
política, trazia também já uma refundação do Partido Republicano, 
misturando cristãos evangélicos, católicos, operários, classe média, 
democratas desiludidos com a deriva radical no Partido Democrata, 
empresários, intelectuais e jornalistas nacionais-conservadores. E 
Reagan passava as ideias da direita patriota e conservadora de um 
modo agradável e tranquilo – nos antípodas do modo polémico e 
agressivo de Donald Trump.

Vitória na Guerra Fria

A repercussão mais importante da sua Presidência terá sido, sem dúvida, 
a surpreendente vitória na Guerra Fria: a determinação americana de 
fazer uma corrida aos armamentos e de criar dificuldades aos soviéticos 
nas suas “áreas de influência” – no Afeganistão, na Nicarágua, em 
África – acabaria por trazer para o poder, em Moscovo, Gorbachev. 
Para enfrentar os Estados Unidos, Gorbachev precisava de tornar a 
economia soviética mais competitiva mas, ao contrário do que fariam 
os chineses, achou que, para isso, precisava de liberalizar o sistema 
político. Ora o sistema, porque era baseado no medo, não aguentava 
brechas nem liberalizações. A derrota no Afeganistão (o Vietname 
soviético) e a baixa dos rendimentos do petróleo (W.B. Casey, director 
da CIA, convenceu os sauditas e pôr mais petróleo nos mercados, 
afundando o preço da grande commodity soviética) desmantelaram a 
ideia da invencibilidade soviética e levaram à bancarrota as finanças 
russas. Os regimes políticos são um todo – dizia Montesquieu – e 
quando se governa pelo terror e pelo medo, mexendo-se no medo e no 
terror, o sistema desmorona-se.

No Reaganismo, os princípios morais, os valores, não eram liberais. O 
patriotismo, o espírito de fronteira, o anti-comunismo e o conservadorismo 
dos costumes foram essenciais. E se libertar a economia para a tornar 
mais eficaz contou muito, também contou muito que fosse a mesma 
economia sempre posta ao serviço de princípios e objectivos nacionais.

É nesse sentido que deve ser considerada a acção de Ronald Reagan, 
assente no primado dos interesses americanos, dos princípios éticos 
do cristianismo, do desenvolvimento nacional e da prosperidade dos 
cidadãos.
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Em 2006, e por despacho do então Chefe de Estado-Maior do 
Exército, General Pinto Ramalho, foi autorizada a cedência à Liga dos 
Combatentes, para ser colocado no Museu do Combatente, para efeitos 
museológicos, de material que foi desmilitarizado e estava em listas de 
material para alienar e já abatidos.

Desse material apresentámos neste artigo algumas peças que foram 
todas limpas e restauradas pelos funcionários do Museu do Combatente.
A artilharia de campanha é o ramo da artilharia dos exércitos que 
têm como missão fazer frente à artilharia inimiga e apoiar as nossas 
forças (infantaria, cavalaria e carros de combate) nos diferentes tipos 
de operações, ofensivas ou defensivas ou de retardamento, pelo fogo, 
destruindo, neutralizando ou suprimindo o inimigo, e pode ser equipada 
por obuses de diferentes calibres, foguetes e mísseis, dotados de elevada 
mobilidade táctica de modo a poderem acompanhar as operações das 
forças no terreno.

Obuses M 7,5cm/18m/940 – estão colocados à entrada do museu, na 
rua ascendente ao cimo e no exterior.

OBUSES NO MUSEU
De origem Italiana (1934)substituiram nos anos 40 a anterior peça de 
7cm M.T.R. m/906-911. Este material destaca -se pelo seu elevado 
alcance dentro da sua categoria, pela sua facilidade de transporte e 
possibilidade de  executar  tiro  vertical,  ou  seja,  elevação do  tubo  
superior  a  45º.

Tem um calibre de 75 mm, peso de 820 kgs, calibre do tubo 18, granada 
: 6 kgs / HE, com alcance de  7990 mts + 43º. Usado no continente 
e nas campanhas de  Timor e Angola, também equipou o  Grupo de 
Artilharia de Montanha (Guarda). (salvado  &  barbosa,2010, o emprego 
da artilharia na guerra subversiva de áfrica).

Canhão anti-carro 5,7 cm adaptado para munição especial de 90 ms 
(carga oca), peça de infantaria, está colocado em cima da plataforma 
do museu.

O canhão é uma boca de fogo  destinada a disparar granadas em tiro 
tenso, de calibre superior a 20 mm e que pode ser montado sobre um 
reparo, sendo as armas anticarro projectados para a destruição de 
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carros de combate ou outros veículos blindados. Obus 8,8cm m/43 e 
m/46 – 2 na rua que dão para a parada.

Artilharia de médio e longo alcance, 
de fabrico inglês, calibre 87,64mm , 
comprimento do cano: 2.71 m 

Em 1943 Portugal adquiriu  à Grã – Bretanha 
o Obus 8,8 cm, (modelo sem freio de boca) 
e em 1946 (modelo com freio de boca), para 
substituir, em conjunto com o Obus 10,5 
cm/41-43, o material 7,5 T.R. m/17.

Com extrema mobilidade, campo de tiro 
de 360º que se constituía como uma 
inovação técnica importante e, para além 
do aparelho de pontaria para tiro indirecto, 
possuía também outro para tiro anti-
carro. Características que contribuíram 
para a luta contra os alemães no norte de 
África. Serviu nas Unidades de Artilharia 
do Continente, na Índia, Macau, Timor e 
nas campanhas de Angola, Moçambique 
e Guiné, tendo sido desactivado em 1976.

Conhecido em Portugal como obus 
de 8.8cm esta arma esteve ao serviço 
durante bastante tempo. Vários 
exemplares foram fornecidos a Portugal 
nos anos 40, no período pós guerra, e 
foi distribuído às baterias de artilharia 
do Estado da India Portuguesa. Uma 
das últimas operações em que esteve 
envolvido ocorreu em 25 de Abril de 
1974, quando uma bataria de três peças 
foi enviada para a margem sul do Tejo no 
monumento ao Cristo-Rei, com ordens de garantir o controlo da Ponte 
Salazar, e abrir fogo se preciso contra a fragata Gago Coutinho que se 
encontrava no Tejo. A ameaça de disparo resultou, pois embora a fragata 
tenha continuado próximo do Terreiro do Paço, não abriu fogo. A peça 
era adequada para tiro costeiro contra navios. Foi usada na defesa de 
Diu, e nas movimentações militares de 25 de Abril de 1974. 

Esteve ao serviço na Escola Prática de Artilharia, no Regimento de 
Artilharia Antiaérea n.º 1 e no RA5 para a execução de salvas em 
Cerimónias Militares. 

“ A Evolução nas armas de Artilharia de Campanha em Portugal até à 

criação da OTAN, Cap Art Nuno Miguel Salvado e Ten Art Pedro 
Filipe Barbosa da EPA”

OBUSES OTTO-MELARA 10mm/14 – 
pátio inferior junto Chaimite e Humber.

O OTO-Melara Mod 56 é um canhão de 
105 mm italiano de artilharia de montanha  
(1957) construído e desenvolvido pela 
empresa OTO-Melara dos anos 50 e 
usado durante o final do século XIX e 
quase todo o século XX.

Na actualidade, as peças e obuses 
de montanha estão largamente 
ultrapassados, tendo as suas funções 
sido assumidas pelos morteiros e pelos 
mísseis guiados. Além disso, a maioria 
dos obuses de campanha modernos 
podem ser aerotransportados por 
helicópteros e assim colocados em 
terrenos de difícil acesso.

Os calibres mais comuns no Ocidente 
são 105 e 155 mm, e a munição  é a 
granada de artilharia conhecida como 
obus . Desde a década de 1990, a 
precisão aumentou 

Desde a 1ª Guerra Mundial, o termo 
obuseiro é usado na Artilharia para 
designar as peças de longo alcance, 
destinadas a disparar granadas em 
trajetórias curvas. Distinguem-se dos 
canhões por estes fazerem disparos 
tensos, e dos morteiros por estes 

fazerem fogo parabólico com ângulos de elevação maiores que 45°.

“ Na Segunda GG a Artilharia teve de alterar os seus procedimentos, 
conseguindo-se com os reparos apoiados numa plataforma uma 
rotação da peça de 360º e adoptou os calibres 105mm e 155mm 
como calibres standard .

Fonte: A artilharia de Campanha no moderno campo de Batalha….
Aspirante a Oficial Aluno de Artilharia, Duarte dos Santos Ramos;  
Orientador Major de Artilharia António Flambó, Amadora 2008”.

Isabel Martins 4 de Março de 2021
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Paula amorim etc

DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER

Duas gigantes mulheres de negócios  ao leme de porta-aviões

Chegaram ao topo dos impérios dos pais, mas é a sua própria marca 
que deixam todos os dias nas empresas que lideram. São reconhecidas 
como grandes profissionais, empenhadas e competentes. E acreditam 
que o seu futuro é possível para outras mulheres.

Cláudia Azevedo e Paula Amorim

Por Joana Petiz

Paula Amorim: 20 janeiro 1971

É casada, tem dois filhos, 22 e 18 anos, é a mais velha de três irmãs, 
de Mozelos, Santa Maria da Feira, e apaixonada por sapatos.

Cláudia Azevedo: 13 de janeiro de 1971

É casada, tem um filho e uma filha, 17 e 13 anos, é a mais nova de três 
irmãos, portuense e portista convicta.

São ambas mulheres do Norte, mães de dois filhos e aos 51 anos 
têm em mãos a liderança de impérios. Cláudia Azevedo, a mais nova 
de três irmãos, sucedeu há dois anos ao irmão, Paulo, à frente dos 
destinos do grupo Sonae, criado pelo pai e com empresas em áreas 
que vão desde os centros comerciais (incluindo o gigante Colombo) à 
distribuição (Continente), passando pela moda (MO), telecomunicações 
(NOS), media (Público), fitness e tecnologia. Paula Amorim, a mais 
velha de três irmãs, liderou o império que o pai lhe deixou há quatro 
anos, assumindo os negócios da cortiça ao petróleo, da banca ao 
projecto imobiliário de luxo da Comporta. E quando chegou a vez de 
passar o leme da Amorim à segunda irmã, Marta, no último Verão, 
ficou onde já assumira posição de administradora desde 2012 (então 
vice), mantendo-se como presidente do conselho de administração da 
Galp Energia.

Mas se Cláudia, herdeira discreta de Belmiro de Azevedo - de quem 
dizem ser “dura a negociar, avessa a meias palavras, capaz de deixar 
claro com o olhar ao que vai e mulher de resoluções que não faz nada 
ao acaso”, conforme escreveu a Notícias Magazine -, tem estado 
totalmente focada no negócio da família, sendo uma “gestora corajosa 
e defensora entusiasmada dos projectos” em que lidera mais de 50 
mil funcionários e representa 20 mil accionistas, Paula optou dar um 
passo em frente que lhe permitisse criar o seu próprio legado.

Sem rejeitar ou descurar o império construído por Américo Amorim, 

a primogénita começou a trabalhar aos 19 anos e cedo se lançou 
na construção do Grupo Amorim Luxury, liderando desde 1995 a 
aquisição das lojas multimarca de luxo Fashion Clinic. “Acabei por 
não concluir os estudos universitários (em Gestão Imobiliária) e o meu 
primeiro trabalho foi no grupo Américo Amorim na área imobiliária. 
O meu primeiro negócio surge em 2005, quando comprei a Fashion 
Clinic, sozinha e sem o respaldo financeiro do grupo familiar”, contava 
numa entrevista de vida à Vogue. Foi somando activos, como o 
franchising da Gucci, e conceitos, como o JncQuoi (já são três, na 
Avenida da Liberdade, entre os restaurantes de topo e o Club) e a 
pastelaria francesa Ladurée, especialmente notável pelos macarons. 
A licenciatura não lhe fez falta porque, conforme descreveu, ganhou 
“uma grande “universidade” e uma aprendizagem real dos negócios, 
com ensinamentos muito bons de trabalho e de relação com as 
pessoas”.

Unanimemente vista como a mais parecida com o pai, Cláudia Azevedo 
tem um estilo de liderança que lhe é natural. E se juntou uma dose 
de diplomacia ao instinto para os negócios de Belmiro, o seu espírito 
prático e focado levou-a à Sonae logo após ter concluído o curso de 
Gestão na Católica do Porto e o Master of Business Administration no 
Instituto Europeu de Administração de Empresas. Entrou na Sonae aos 
24 anos, desempenhando várias funções em áreas de comunicação, 
publicidade e marketing, chegando à liderança da Sonaecom em 2006 
e sendo em 2011 nomeada presidente do conselho de administração 
da Sonae Capital. Um ano mais tarde, chegava à administração da 
Zopt (Sonaecom+Isabel dos Santos), para controlar a empresa saída 
da fusão da Zon-Optimus (hoje NOS).

A vida e as quotas na gestão

Sem se terem cruzado na vida ou nas áreas de negócios, Cláudia 
Azevedo e Paula Amorim têm em comum o estilo discreto, o 
reconhecimento do valor que construíram e o gosto por algumas 
das melhores coisas da vida - boa comida, bom vinho, sentido de 
humor e os momentos passados com os filhos no topo da lista de 
luxos. Cláudia gosta de receber amigos em casa, é divertida e boa 
conversadora; Paula não dispensa os serões em família, com um bom 
filme e uma boa sopa - não gosta de acordar cedo nem de multidões 
ou grandes confusões. E é apaixonada por sapatos.

O dinheiro merece respeito a ambas, a herança dos pais a revelar-se 
na seriedade com que aproveitam o conforto que proporciona sem 
nunca deixar descontrolar gastos. Ambas têm bem presente o que 
custa ganhá-lo.

E se ainda ouve as palavras do pai Américo, quando dizia às três 
filhas que não se deixassem “aprisionar pela mentalidade do caldo-
verde”, saíssem de Mozelos e abrissem a cabeça ao mundo, Paula 
reconhece que o dinheiro não vence tudo. “Não resolvo com dinheiro 
o facto de ter de ir para Milão e os meus filhos ficarem em casa a 
chorar por mim. Luxo é ter tempo para estar com os meus filhos”, dizia 
em entrevista à Vogue, quando os rapazes eram ainda crianças.

Sobre a necessidade de conciliar trabalho e vida em família, Cláudia 
Azevedo respondia, numa conferência recente: “Não vejo essa 
pergunta do “work/life balance” ser feita aos homens”. Talvez por isso 
tenha mudado a sua posição relativamente às quotas para mulheres: 
“Não as defendia, mas hoje sou a favor; em 25 anos não vi acontecer 
progressão nenhuma.” Por isso mesmo, desde que pegou na Sonae 
tornou obrigatório incluir currículos de mulheres nos recrutamentos da 
empresa, ainda que a decisão final seja sempre feita “por mérito”. “É 
importante avaliar homens e mulheres pelos mesmos critérios.”

Paula Amorim concorda: “Um bom profissional não tem nada a ver 
com o ser mulher ou homem”, o que é essencial é a capacidade de 
entrega total, dizia na mesma entrevista. “Temos de esquecer o tema 
homem/mulher.” O que é preciso então para as mulheres ascenderem 
na carreira? “Têm de acreditar, nunca desistir, empenhar-se sempre e 
dar o máximo, em qualquer aspecto da vida.”


