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Le Club Bilderberg : l’histoire 
secrète des maîtres du monde

Le Club Bilderberg constitue 
l’une des organisations les 
plus puissantes et secrètes 
au monde

Depuis 1954, une fois par 
an, ce groupe restreint se 
retrouve pour décider en 
secret de l’avenir politique et 
économique de l’humanité.

Aucun journaliste n’a jamais 
eu accès à ses réunions, 
dont la première eut lieu à 
l’hôtel Bilderberg, dans une 
petite ville néerlandaise.

Fruit de plus de quinze 
années de recherches rigou-
reuses et dangereuses, l’im-
pressionnante enquête de 
Daniel Estulin dévoile pour 
la première fois ce qui n’avait 

jamais été dit auparavant, éclairant les jeux de pouvoir qui se déroulent 
à notre insu. Sous la protection féroce de la police, la classe dirigeante 
mondiale dicte ses lois sur la politique, l’économie et les questions 
militaires.

L’ouvrage fouillé d’Estulin démontre comment le Groupe Bilderberg a 
été impliqué dans tous les plus grands mystères de l’histoire récente 
et comment de cette élite émergent les figures clés du grand échiquier 
international - d’importants hommes politiques et hommes d’affaires 
européens, des présidents des États-Unis, des directeurs d’agences 
telles que la CIA ou le FBI, des grands noms du journalisme - et comment 
de ces rencontres naissent les lignes directrices de la mondialisation.

L’auteur - Daniel Estulin

Daniel Estulin, qui vit en Espagne, est un prestigieux journaliste 
d’investigation.

Depuis qu’il a accompli, avec des méthodes semblables à celles de 
l’espionnage durant la guerre froide et au péril de sa vie, ce que personne 
n’avait jamais tenté, il est devenu l’une des voix les plus représentatives de 
l’information non censurée. Interviewé dans le monde entier, il intervient 
à la radio et donne des conférences sur les sociétés secrètes et sur les 
services secrets dans le monde.

Rumo à Nova Ordem
Com membros poderíssimos e escolhidos a dedo, o Grupo Bilderberg é 
visto como uma ameaça; todos os países submeter-se-ão, um dia, aos 
Estados Unidos da América?

Não se pode falar deste selecto clube sem citar o  nome forte  que o 
representa. O banqueiro David Rockefeller, um dos homenes mais ricos do 
mundo ( sim, do mundo). Fundador também da Comissão Trilateral – que 
explicaremos mais à frente – manteve laços intensivos com o Conselho 
de Relações Exteriores ( CRE). Nada ameaçador numa primeira leitura, 
mas vale a pena contextualizar o que pensam os especialistas sobre a 
organização. Os discursos diplomáticos apontam que o conselho é uma 
ferramenta para renovar as relações dos Estados Unidos com os demais 
países. Por outro lado não se pode negar que o processo inverso pode estar 
sendo planeado, numa espécie de teoria conspiratória. O que significaria 
que o CRE é, na verdade, um mecanismo para a manutenção da soberania 
dos Estados Unidos da América.

Para ilustrar o peso deste time, basta citar que figuram ou figuraram no CT, 
ou seja, estiveram ligados ao Conselho,  Bill Clinton, George H.W.Bush, 
Jimmy Carter e Dick Cheney. Para exemplificar com maor clareza ainda, 
é bom relembrar o episódio da eleição do ex-presidente Carter. O ano era 
1976, e uma empresa especializada em pesquisas de opinião identiificou 
que apenas 4% dos democratas apoiavam o candidato. A Comissão entrou 
em acção, usando a influência de banqueiros de Wall Street e os poderosos 
da mídia para conseguir um grande feito: Jimmy Carter não só foi indicado 
como chegou à presidência dos  EUA. Provavelmente já ouviu falar na Nova 
Ordem Mundial. Pois destas duas organizações, também, viria o poder de 
instituir o novo regime, em detrimento de um governo globsal. Quem sabe?

E onde entra Bildelberg?
Fundado pelo polonês Joseph Retinger, o grupo tinha como objectivo inicial 
promover um melhor relacionamento entre os Estados Unidos e a Europa, 
mas não parou por aí. Até aos dias de hoje, o Gruou Bilderberg consolidou-
se como um grande evento anual, que acontece sempre em grandes hotéis 
de luxo, com a duração de quatro dias. O nome, inclusive, deve-se ao local 
do primeiro encontro, realizado em 1954, no Hotel de Bilderberg. E esta 
seria a segunda sociedade mais influente que mantém relações estreitas 
com o Conselho de Relações Exteriores.

Também visto como clube privado, cerca de cem pessoas são convidadas 
anualmente para participar nas resuniões, Mas, com cadeira cativa hoje 
ou no passado estão, além das figurinhas repetidas Bill Clinton e George 
H.W.Bush, Ronald Reegan e, claro, Rockfeller.

Mas o que realmente preocupa é o carácter hermético das reuniões: o que se 
fala, ali permanece. No entanto, há os que, mais uma vez, defendem que os 
mistérios em torno das sociedades secretas,  inclusive do Grupo Bilderberg, 
não devem gerar maiores especulações, tampouco teorias de conspiração. 
Denis Healey, ex-chanceler britânico, defende com veemência que não há 
nada de errado com os encontros. “ O segredo é necessário apenas para que 
todos possam opinar sem medode que tudo tenha reperdussão na mídia.”

ver pág. 3

Lettre ouverte a nos gouvernants
(La Porte d’armes - Page 7)

Participe



        

2

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

 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

Clube Instigante                                                            Cont. da pág- 1

A sede deste misterioso grupo  fica na Holanda.

Existe uma acta em que todas as reuniões são registadas.

No entanto, não aparecem  nomes em tais documentos.

Experimente “dar um google” em busca de alguma informação  sobre a 
organização. Acredite: será difiícil achar página oficial ou algum telefone 
de contacto.

Todos os participantes recebem a garantia de que terão privacidade sobre 
cada palavra dita. Será verdade?

Enquanto acontecem os encontros, qualquer profissional de imprensa é 
vetado de entar no Hotel onde as reuniões se realizam. Sigilo total!

Desde a fundação da sociedade, em 1954, criou-se a média matemática 
de que 60 pessoas são convdadas para cada reunião.

Existe um tempo limite para que cada participante possa falar durante os 
encontros.

Os oradores principais contam com 10 minutos para discursar, enquanto 
os demais participantes têm apnas 5 minutos.O reforço policial é garantido 
durante as reuniões. Tudo para que nenhuma informação vá aos ouvidos 
de quem não pertence ao Bildelberg. 

O PODER NAS SOMBRAS: OS BASTIDORES DO DIREITO
INTERNACIONAL NA NOVA ORDEM MUNDIAL

Jordão Horácio da S. Lima

A pretensão do presente artigo consiste em proceder à análise do poder 
oculto por detrás do Direito Internacional na actual conjectura da Nova 
Ordem Mundial. O embuste fomentado por clãs familiares tradicionais, 
unidos com os representantes da elite ocidental:empresários políticos 
e intelectuais; organizados na forma de think-tanks, com o propósito de 
alcançarem, a longo prazo, o Governo Mundial Único. Estabelecidas 
em agremiações secretas, semelhantes às da máfia, como o Clube 
Bilderberg, o Council of Foreign Relations e a Comissão Trilateral, o 
nosso objecto de estudo no presente contexto, vale-se de simulacros, 
manipulações e de mecanismos por diversas vezes criminosos. Deste 
modo, esperamos compreender estas relações secretas de poder no 
intento de livrar o Direito Internacional da ruína, destacando a sua grande 
importância nas relações internacionais contemporâneas.

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO INTERNACIONAL; NOVA ORDEM 
MUNDIAL; BILDERBERG;

Por fim, deixamos uma frase do saudoso dramaturgo alemão Bertolt 
Brecht: “Quando a hipocrisia começa a ser de qualidade ruim, é hora de 
começar a dizer a verdade.” Oxalá a verdade comece a ser dita logo...

O que é que se passa em Portugal
Fazer a pergunta, será responder-lhe.

O tempo passa, como passam os vídeos que contam contradições e aldrabices 
de gente considerada sensata ou, pelo menos, pragmática, que pensa nas 
consequências de certas afirmações, antes de abrir a boca. Caso contrário, 
terá de fazer retratacções ou se tiver um amigo, pedir-lhe o número de telefone 
do juíz Yvo Rosa e esperar, que as queixas a que terá de responder possam 
prescrever... É o tipo de  sentença ambicionada pelos grandes cracks da bolsa 
(ou dos bolsos...) sobretudo, aqueles como o homem do BES que agora anda 
muiito caladinho, não fazendo vagas, esperando a sentença mágica do juíz, 
que o irá mandar para casa controlar as contas bancárias dos offshores.... Há 
dias recebi um género de cartaz explicativo de algumas das facetas do juíz 
Yvo Rosa e a lista dos consagrados de terra,  nababos sorridentes, que saltam 
de alegria por terem alcançado, dizem eles, a impunidade de grupo.

E, ao falar de impunidade, lembro a partilhada por Mamadou et a deputada 
guineense que tantas acusações  têm feito a Portugal e aos Portugueses, 
sem que qualquer um dos muito agitados elementos da Oposição, tenha 
levantado um dedo para os expulsar da AR ou, simplesmente, dar fim às 
manifestações na via pública. Verdade seja que me surpreende a Lei que 
permite a estrangeiros ou mesmo recém naturalizados com menos de 5 
anos, abusarem das liberdades recebidas insultando todos os cidadãos do 
país de acolhimento, com impropérios totalmente descabidos.

Para lhes adoçar a boca, apontam a imagem e os feitos militares de Marcelino 
da Mata, esse guineense português, que sempre afirmou com orgulho a sua 
nacionalidade lusíada, pela qual se bateu e criou fama como militar garboso e 
sem peias.

Ora, isto, é política. Onde cada qual procura a frase, o acto, que possa 
atirar ao adversário procurando demovê-lo de atitudes menos apropriadas 
para o gouverno. Mas, Oh Deus, sabemos quanto a politica não obdece 
mecessariamente à lógica. E a ambivalência, sabemos também e conhecemo-
la de igual modo, faz parte da alma portuguesa.

A tentação socialista que parece intensificar-se nas demonstrações de 
anti-portuguesismo, seja nas intensões de modificar a História Nacional 
ou querendo impedir ou modificar títulos do que se faça, edifícios que se 
construam, destinados a abrigar grupos ou organismos elogiando as Forças 
Armadas, defensoras do que foi ou é Português como aconteceu no Porto, 
onde o Presidente da Câmara teve de defender com verticalidade a oposição 
dos elementos socialistas, que pretendiam alterar o nome do Monumento aos 
ex-Combatentes do Ultramar para Monumento aos Cidadãos das Colónias...

Estes kamaradas, não gostam nada da tropa! Aguardemos a chegada à 
estrada alcatroada. Antes porém, terão de vencer a má estrada...sulcada 
de chineses, árabes e negros dos países subdesenvolvidos, que nada de 
bom trarão a Portugal, apenas a expansão de velhas civilizações que se 
misturarão com a ralé portuguesa, provocando a desordem e escaramuças a 
que a polícia não porá ou não quererá, pôr côbro. Sobre esta situação a que 
UE encolhe ombros, assinei, anteontem, com a devida autorização, uma carta 
aberta ao PM Emanuel Macron de oficiais das Forças Armadas Francesas, 
sublinhando (digo eu) os riscos desta invasão migratória, forçada por Angel 
Merkel, que agora começa a reagir e a expulsar, sem todavia regularizar uma 
situação criada e apoiada por poderosos países candidatos à apropriação da 
Europa e do Este desta, fomentando a arabização e a religião muçulmana.

Os valorosos militares Franceses, muitos deles na reforma, dizem-se ultrajados 
com o previsível caminho seguido peos governantes e a perda da dignidade no 
país. É exigido fazer  uma viragem para a salvagarda dos Valores e Tradições 
Francesas. E em Portugal, o que se faz? Esperam-se,calmamente as esmolas 
da Europa ou vende-se a Assembleia da República (com todo o recheio)?

Raul  Mesquita
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A bela e nobre tradição de matar fascistas 
Jaime Nogueir Pinto / Colunista do Observador

A grande ameaça à nossa Democracia não é a corrupção, nem o 
compadrio, nem as injustiças da Justiça, mas os “populistas de extrema-
direita”, que arranjam todos os pretextos para manipular o povo.

A peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, agora no Teatro Nacional 
Dona Maria, gira à volta de uma família de resistentes antifascistas que 
tem por tradição matar um fascista por ano. Não vi a peça, mas conheço a 
tradição – que é tudo menos fictícia.

Os comunistas podem não comer criancinhas ao pequeno-almoço, 
como nos elucidou, em livre divagação sobre a imbecilidade das direitas, 
o Conselheiro (não o Acácio, mas o de Estado), mas a verdade é que 
passaram todo o século XX a matar fascistas.

Mataram muitos em Espanha, em 1936. Fascistas ou os que se lhes 
afiguraram fascistas. Mataram José António Primo de Rivera, que era 
falangista, Ramiro Ledesma Ramos, que era mesmo fascista, Ramiro 
de Maeztu, que era tradicionalista, Calvo Sotelo, que era da direita 
nacional-conservadora; massacraram presos em Paracuellos del Jarama, 
fuzilaram mais de sete mil bispos, padres, religiosos e religiosas (desde 
Diocleciano que não se matavam tantos cristãos em tão pouco tempo, 
como nesse Verão de 1936); e mataram militares e civis das direitas, que 
expeditamente transformaram em “fascistas” para os poderem matar em 
beleza e em boa consciência.

De Lenine a Estaline – a tradição eslavófila

E enquanto os comunistas – e os anarquistas e os socialistas – espanhóis 
estavam muito bem a matar fascistas em Espanha, o mais importante 
dos comunistas, o Grande Pai dos Povos, Josef Vissariónovitch, Estaline, 
atarefava-se na União Soviética a matar comunistas e judeus comunistas – 
que, para ele, e em sentido lato, também eram “fascistas”. Os bolcheviques 
já tinham matado os fascistas todos – fascistas avant-la-lettre, já que a 
Marcha sobre Roma só se efectivaria em Outubro de 1922, no fim da guerra 
civil russa –, mas, em todo o caso, os “maus”: russos brancos, padres, 
aristocratas, camponeses e a família do Czar, incluindo crianças, criados 
e cães. E depois, conservadores, liberais, mencheviques, democratas. O 
Grande Lenine instituiu os campos de concentração, e Felix Dzerdjinsky, 
o aristocrata polaco comunista, chefe da Tcheka, tratou de lá internar 
dezenas de milhares de dissidentes, de “fascistas”, portanto. E assim 
foram os comunistas, os antifascistas, instituindo a nobre e bela tradição 
de matar fascistas em nome de um futuro radioso, de um mundo melhor, 
de um mundo perfeito. Porque para que o mundo possa ser perfeito é 
preciso matar os “maus” e, como toda a gente sabe, os únicos maus que 
há no mundo são os fascistas.

Diga-se em abono da verdade que, na peça que está agora no Dona Maria 
e que se passa no Ano da Graça de 2028, a família que cumpre a tradição 
de matar o seu fascistazinho anual desde os tempos do salazarismo é 
subitamente acometida por problemas de consciência. Pelos vistos 
pela primeira vez em 2028. Será lícita a violência, mesmo que seja para 
defender a Democracia? Deverão “os bons” matar “os maus” para salvar 
o mundo e as amplas liberdades democráticas? Isto porque na esquerda 
doméstica, feita quase só de Catarinas boazinhas, mais cedo ou mais 
tarde, até os mais tradicionalistas são acometidos por problemas de 
consciência. Talvez lá para 2028 a nobre dúvida venha também a assaltar 
o deputado do PS que teve muita pena que o 25 de Abril não tivesse visto 
“sangue” e “mortos”.

Seja como for, semelhantes dilemas não perturbavam os verdadeiros 
comunistas, os puros e duros: quando se tratou de fazer a colectivização, 
Estaline não teve problemas de consciência e matou à fome quatro, cinco, 
seis, sete milhões de camponeses (o tal Holodomor que, do alto do seu 
observatório televisivo, o Conselheiro desconsidera com um irónico trejeito 
de boca).

E, para não quebrar a tradição, quando lhe começaram a faltar fascistas, 
reaccionários, Kulaks, camponeses, para matar, quando já não tinha 
sequer mencheviques, o que fez o “Pai dos Povos”, o “Corifeu da Ciência”, 
o “Arquitecto do Comunismo”, o “Jardineiro da Felicidade Humana”? 
Voltou-se para os que não eram tão bons comunistas como deviam ser, 
convertendo-os, mais uma vez, em “fascistas”. Fê-lo com todo o à-vontade, 
pois no mundo de tábua-rasa que antecede o mundo perfeito, no mundo 
sem igrejas, sem propriedade privada, sem sociedade civil, só com Partido, 
os chefes, que têm na mão o Partido, têm também o poder absoluto, que 
vão usando, mais ou menos criativa e demencialmente, quais Calígulas ou 
Neros.

A morte é bela

Macbeth, um modelo de tirano violento e assassino, tem remorsos e sonhos 
terríveis. Os grandes líderes comunistas do século passado, Lenine, 
Estaline, Mao, Pol Pot, Ceausescu, Mengistu, não eram sequer 
atormentados pelos espectros das suas vítimas. E como o poderiam ser, se 
lutavam por um mundo melhor e por uma humanidade perfeita e as suas 
vítimas eram todas fascistas ou qualquer coisa de equivalente? Para eles, 
como para a família de Catarinas antifascistas do Dona Maria, matar era 
uma beleza.

Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, o festival de “matar fascistas” 
esteve muito concorrido no Norte de Itália. E aí havia fascistas autênticos 
para matar. Os resistentes e os comunistas multiplicaram-se à medida que a 
guerra e as tropas aliadas iam expulsando os alemães, e a guerra civil entre 
os combatentes da República Social Italiana do Norte e os partigiani escalou 
em violência.

E mataram o “fascista nº 1”, Benito Mussolini, com a sua companheira, 
Clara Petacci. Mais uma vez, fizeram-no em beleza, pendurando-os pelos 
pés em plena cidade de Milão. Depois, mataram mais umas dezenas de 
milhares, pelo norte de Itália. Em França, onde o número de resistentes 
se multiplicou depois do Desembarque da Normandia, e sobretudo 
no pós-guerra, os comunistas aproveitaram a libertação para eliminar, 
não só colaboracionistas, mas gente da direita católica, monárquica e 
conservadora. Todos fascistas, claro. E os primeiros resistentes tinham sido 
de direita, como o general De Gaulle e os militares que o acompanharam 
em Londres, ainda os comunistas colaboravam com as forças de ocupação 
alemã (entre Junho de 1940, a entrada da Wehrmacht em Paris, e Junho de 
1941, quando Hitler invadiu a Rússia)… Mas isso pouco importa, varrido que 
foi para debaixo dos sofás da História, em cuja reescrita se especializaram.

O outro notório matador de fascistas, o Grande Timoneiro, Mao Tsé-
Tung, também cumpriu generosamente a tradição e a tarefa, matando 
em quantidades industriais. Começou pelos fascistas do Kuomintang de 
Chiang Kai-shek, durante a guerra civil, e, depois da vitória de 1949, passou 
aos agricultores, aos altos e médios funcionários e aos militares. Tal como 
na Rússia, acabados os “fascistas”, voltou-se para os camponeses, esses 
claramente fascizantes, e com o Grande Salto em Frente, deixou 40 ou 
50 milhões de mortos à fome. Aqui os comunistas de estirpe maoista, no 
cumprimento do Plano, também não comeram criancinhas, mas os casos 
de canibalismo nas famílias esfomeadas multiplicaram-se. Mais ainda que 
na Ucrânia. (Talvez o Conselheiro também reserve uma pérola de ironia 
para esta outra curiosidade histórica.)

O Grande Salto em Frente: da Revolução Cultural ao Activismo Tofu

Sempre rumo a um mundo melhor – e sempre procedendo ao saneamento 
de fascistas que os mundos melhores exigem –, Mao lançou em 1966 a 
grande Revolução Cultural Proletária, soltando por toda a China milhões de 
Guardas Vermelhos, voluntariosos estudantes que, estimulados pelo Livro 
Vermelho, se dedicaram a prender, a insultar, a humilhar, os mais velhos 
– os pais, os professores e todos os inimigos reais ou imaginários do 
Presidente Mao. E o paranóico frenesim propagou-se. No Camboja, com 
Pol Pot, cumpriu-se no maior genocídio da História, em proporção: nada 
mais, nada menos que um terço da população… Mas como resistir à 
beleza da tradição? E o que fazer quando um terço da população se afigura 
claramente “fascista”?
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À Europa, a tradição chegou em versão folclórica, com os grupos maoistas, 
no Maio de 68. E em Itália e na Alemanha, ao folclore seguiu-se a deriva 
terrorista.

Por cá, foi quase só folclore, com uns julgamentos nas faculdades 
semi-ocupadas. Passei como réu por um desses tribunais, em 1970. 
Uma fantochada de meninos do Teatro, um “matar fascistas” em versão 
portuguesa, mas que representava bem o fanatismo imbecilizante da 
ideologia assassina que lhe presidia. E com a Revolução, outras Forças 
Populares viriam. E essas bastante mais letais do que teatrais.

Pois é, comunistas, maoistas, anarquistas, radicais das várias igrejas e 
seitas utópicas do bloco das esquerdas foram passando com distinção 
na nobre e bela tradição de matar fascistas e, quando não havia fascistas 
para matar, passaram a matar-se uns aos outros, chamando-se “fascistas”.

Na peça agora em exibição, há a tal família alentejana que, desde a morte 
de Catarina Eufémia, mata todos os anos um fascista; e o fascista do ano, 
como não podia deixar de ser, preenche todos os requisitos – é sexista, 
racista, agressor, assassino de mulheres, enfim, alguém de intrínseca e de 
verdadeiramente mau (mas não Tsé-Tung).

Todos sabemos que a grande ameaça à nossa Democracia não é a 
corrupção, nem o compadrio, nem a estagnação, nem o alastrar da 
pobreza, real, moral e intelectual, nem o funcionamento enviesado da 
justiça criminal e social, do ensino, do acesso ao emprego e à informação; 
nem tão pouco a imposição de uma linguagem e de um pensamento 
incontestáveis e de leis passadas à socapa como moeda de troca para 
grupos radicais. Talvez por isso a distopia agora em cena no Dona Maria se 
centre na grande ameaça que paira sobre nós, na verdadeira ameaça, no 
Grande Medo: o inexplicável aparecimento do “fascismo”, dos “maus”, que 
arranjam todos os pretextos para manipular o povo contra a Democracia.

Daí que se imagine o poder em Portugal, em 2028, nas mãos de um 
partido populista, um partido de extrema-direita que, como seria de 
esperar, preconiza e aplica vários horrores, numa distopia imaginada 
à medida local, uma distopia que chega ao poder por eleições. E que 
vai criar um Estado concentracionário, com reservas para ciganos e 
imigrantes, controlo de opinião, e todo o rol de horrores que se espera 
apenas e só de um “Estado fascista”. Mas que, curiosamente, até hoje 
– além do Holocausto hitleriano, que durou o tempo da guerra –, tem 
sido o apanágio de Estados antifascistas – na Rússia, na China, no 
Camboja, na Etiópia, na Coreia do Norte, até em Cuba.

Também curiosamente, e fazendo as contas, se a fictícia família antifascista 
que está em cena mata um fascista por ano desde 1954, já terá matado, 
ao tempo da acção, 74 fascistas em território português. Mais do que a 
Ditadura Militar e o Estado Novo, de 1926 a 1974.

O espectáculo parece fascinante e os problemas de consciência de 
Catarina excelentes, mas a verdade é que, até hoje, os antifascistas já 
mataram muito mais do que os fascistas – e fascistas em sentido estrito e 
em sentido lato.

E isto, Catarina, é capaz de ter alguma importância.

Mas, enfim, que sei eu? Matar fascistas não deixará nunca de ser belo. 
Ah, e os cenários, e o guarda-roupa, e o Alentejo das ceifeiras, a evocar o 
cuidado guarda-roupa das ceifeiras e dos ceifeiros do saudoso PREC! E 
ah, a mestria do inesperado pormenor de uma t-shirt do Black Lives Matter, 
a dar ao espectáculo um toque de modernidade e de activismo, entre os 
ecos de Brecht e toda a mística da revolução! E o título em parangonas 
no coração da cidade? A Beleza de Matar Fascistas, ali, com todas as 
letras… ainda que não seja para levar à letra, mas tão só para funcionar 
como denúncia do discurso de ódio (dos outros), como apelo à defesa 
das vidas (e das mortes) que importam; enfim, como um hino à beleza e à 
urgência do “activismo”, a nova ficção da revolução!

Isabel de Portugal, fille du roi portugais Manoel I, épouse le10 mars de 
1526 à Seville, l’empéreur Charles V

Elle reçut une éducation humaniste et profonde, étudia le latin, le castillan, 
l’anglais, le français et reçut une formation artistique et musicale. Sa mère 
Maria d’Aragon, lui a inculqué une religiosité profonde, mais l’encourageait 
également à faire des exercices physiques.  Son père s’occupa de son 
avenir: elle devient à 14 ans, dame des villes de Viseu et de Torres Vedras 
et possedait  sa propre fortune.
Charles Quint a besoin d’argent (il en manquera toute sa vie), la princesse 
portugaise est très riche, il se déplace pour la connaître et tomba 
rapidement amoureux. Isabel alliait une très grande beauté physique, 
qui répondait aux critères de l’époque: un teint pâle sans défauts et des 
cheveux blonds, et  une grandeur moral. Ils se marièrent rapidement. 
La vie de couple de la reine se réduisit néanmoins à une alternance de 
solitude et de grossesses à répétition, dont la dernière lui fut fatale.
L’empereur Charles Quint était le souverain de nombreux pays et les 
affaires de ses États l’appelaient aux quatre coins de l’Europe. Il passait 
des heures à cheval et sur les routes. Il n’avait d’autres ressources que 
s’appuyer sur sa parentèle pour l’aider à gouverner: il a confié à son frère  
Ferdinand, les États autrichiens, à sa tante Marguerite, l’Empire romano-
germanique,  à sa sœur Marie, les «États bourguignons» (le Benelux 
actuel) et à son épouse, l’empereur confia l’Espagne et les Amériques, 
même si son implication politique l’amenait à s’opposer parfois violemment 
à lui sur la gestion des affaires.
Magré les difficultés et ses voyages récurrents, Charles semble lui avoir 
été fidèle pendant les treize années de leur mariage et ne se remaria pas 
après son veuvage, ce qui frappa les contemporains. La légende dit qu’il 
ait réclamé sur son lit de mort, le portrait de sa défunte épouse peint par 
Titien.

Isabel de Portugal épouse de Charles V
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  Il est temps pour le Canada de 
tenir tête à la Chine et de défendre 
la liberté
 

Erin O’Toole
Chef de l’opposition officielle

       Chef du Parti conservateur du Canada

Le 10 décembre Canada soulighait un triste anniversaire. Depuis deux 
ans, Michael Kovrig et Michael Spavor sont tenus en otage en Chine. 
Leur crime? Être Canadiens.  

Alors que notre pays se préoccupe avec raison du sort de nos deux 
citoyens injustement emprisonnés, cette diplomatie de prise d’otage 
révèle au grand jour la vraie nature du Parti communiste chinois. Un 
réalignement géopolitique se produit depuis quarante ans, et le Canada 
a tardé à voir les signaux d’avertissement. Aujourd’hui, nous en payons 
le prix. 

Depuis quarante ans, la grande ouverture chinoise au libre marché est 
une illusion. Il ne s’agit pas de libre marché, mais de mercantilisme, où 
l’état Chinois lui-même compétitionne nos entreprises. Depuis que les 
chars d’assaut ont envahi la place Tiananmen, l’occident a préféré se 
mettre la tête dans le sable, prêt à tout pardonner à la Chine afin d’avoir 
accès à son économie. 

La vérité est qu’à ce jour, en Chine, toute entreprise, publique ou 
privée, reste sujette aux directives stratégiques de l’État. Ce n’était 
peut-être pas si grave quand la Chine fabriquait principalement des 
produits comme des chaussures ou des brosses à dents, mais cela a 
des implications considérables aujourd’hui, alors qu’elle exporte des 
technologies de reconnaissance faciale et des drones de surveillance. 
La loi oblige toute entreprise chinoise à collaborer avec les agences 
de renseignement chinoises. Eh oui, cela inclut vos vidéos TikTok ainsi 
que Huawei, qui tente d’entrer dans notre système 5G.  

Pendant des décennies, le Parti communiste chinois a courtisé les 
entreprises occidentales avec des promesses de main-d’œuvre 
bon marché et aucune contrainte environnementale. Une fois que 
ces entreprises avaient lié leurs chaînes d’approvisionnement à 
l’économie chinoise, les demandes de transferts de technologie forcés 
augmentaient invariablement. Nos valeurs, elles, étaient évidemment 
bafouées.  

Le vol de propriété intellectuelle, la contrefaçon et le piratage 

numérique ne sont pas des exceptions dans nos transactions avec la 
Chine. Ils sont la norme. Je l’ai vu de mes propres yeux comme avocat 
il y a dix ans lors de mes luttes contre les abus de notre propriété 
intellectuelle par des entreprises chinoises. Il est plus que temps que 
notre gouvernement et nos dirigeants d’entreprises comprennent que 
les choses s’aggravent, et que nous sommes tous à risque. 

Même pendant cette pandémie, la Chine a falsifié ses chiffres sur 
la COVID-19 et a cherché à accaparer le marché des équipements 
médicaux, pour ensuite les revendre à des prix faramineux. Malgré 
tout cela, le gouvernement Trudeau a quand même décidé de prioriser 
un partenariat avec une entreprise chinoise pour fournir un vaccin aux 
Canadiens. 

Depuis des années, le Service canadien du renseignement de sécurité 
(SCRS) prévient que la firme CanSino est une menace pour la sécurité 
nationale, mais les libéraux ont fait fi de l’avis de nos experts canadiens. 
Après avoir sans aucun doute profité de recherches canadiennes sur 
le vaccin, la Chine a rompu les relations et refusé de nous envoyer des 
échantillons. Cela a retardé notre accès aux vaccins, et va nuire à nos 
populations vulnérables. 

Depuis trop longtemps, notre pays regarde la puissance de Beijing 
s’établir sur notre territoire. Mais depuis quelques années, la situation 
s’aggrave sérieusement. Des Canadiens d’origine chinoise sont 
menacés par des agents étrangers dans notre propre pays. Des 
manifestations anti-Hong Kong ont été organisées au Canada afin 
d’intimider les militants pour la démocratie. 

Des étudiants ouïgours dans nos universités sont victimes d’intimidation 
et se font censurer dans le cadre d’actions coordonnées dirigées par 
les consulats chinois partout au pays. Et les valeurs qui nous sont 
si chères, comme l’ouverture, la justice et la tolérance, sont utilisées 
comme armes contre nous. 

Certains laissent entendre que la défense des droits de la personne 
est du racisme anti-Chinois, ou qu’il est paternaliste de dénoncer 
l’intimidation de l’État chinois. 

Je ne le répéterai jamais assez. Le conflit que nous avons est avec le 
Parti communiste chinois, pas la population chinoise. La population 
chinoise ne tient pas des citoyens canadiens en otage depuis deux 
ans – c’est le régime communiste qui le fait. 

Il faudra un effort national pour répondre à un défi aussi grand. 
Des plus hauts niveaux du gouvernement aux choix individuels des 
consommateurs, nous devons parler ouvertement de ces enjeux. 

Nos amis australiens, qui courent beaucoup plus de risques en 
matière de commerce bilatéral, ont voté une loi pour protéger leurs 
institutions de l’infiltration chinoise. Nos alliés britanniques ont pris la 
mesure courageuse d’interdire Huawei de leur réseau 5G. Et les États-
Unis, sous le président Biden, vont continuer à diriger un réalignement 
des démocraties pour que nous soyons unis face au plus grand défi 
géopolitique de notre époque.

Nous ne sommes pas seuls. Il est temps que le Canada se remette du 
bon côté de l’histoire. Il est temps de défendre la liberté – pour les deux 
Michael, pour notre pays et pour l’avenir du monde démocratique. 



’
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Tacho de Guterres a Ivo Rosa
: Guterres garante tacho a Ivo Rosa na ONU

Luta na lama
A Justiça que compareceu na sexta-feira, no campus, ofereceu-nos 
uma luta na lama entre os magistrados do Ministério Público e os 
magistrados judiciais. Um ajuste de contas em direto entre um juiz 
e os seus colegas procuradores. Uma lamentável destruição da 
credibilidade das duas magistraturas e uma vendetta pública, resultado 
de guerras internas desnecessárias, imprudentes e perigosas. Muito 
perigosas.

E, já enlameados, assistimos a uma outra, luta, também pública, entre 
dois magistrados judiciais. Um mais “amigo” do Ministério Público, que 
admite prova indireta, que forma convicções e que acredita que não 
há coincidências. E outro, menos “próximo” do Ministério Público, mais 
probatório e menos dado a valorizar ligações que parecem óbvias.

O indecoroso espetáculo dado pela justiça não tem explicação. Ou o 
MP é profundamente incompetente e incapaz, ou o juiz de instrução 
é demasiado “legalista” e ingénuo. Ou até negligente, como se tem 
visto nos últimos dias, sobretudo no caso da fraude fiscal. E noutros 
“detalhes” de apreciação, que me absterei de apreciar, por não ser 
jurista e porque, a bem da verdade, só isso daria outra crónica. Ou um 
livro, até.

Quando a luta vai para a lama, ninguém sai limpo. Passados 
uns minutos, já se torna difícil distinguir quem é quem, porque os 
contendores estão cobertos por uma camada de água e terra, que 
apenas permite que se distingam os olhos.

E, na luta na lama, os salpicos atingem os que estão a assistir, estejam, 
ou não, diretamente interessados nela.

Na sexta-feira, a justiça mostrou-se como nunca a tínhamos visto. A 
fragilidade de um sistema, o primado da interpretação, a forma como se 
constrói uma acusação desmedida que se transforma numa instrução 
minimalista. E, numa visão mais lata, de como nós, cidadãos, estamos 
“nas mãos” do juiz e não da justiça, da interpretação e não da lei, da 
convicção e não apenas das provas.

No rescaldo da luta na lama, a justiça no seu todo e as suas partes 
individualmente precisam de uma limpeza. Um novo regime, quem 
sabe com menos leis e mais claras, mais transparência, celeridade e 
decência. E, neste caso, a política não pode dizer “à justiça o que é 
da justiça”. Porque a justiça é guiada por leis que não são feitas por 
magistrados. São feitas por políticos.

Corrompido. Ninguém sai limpo. Sócrates deixou a sala do tribunal 
vestido de “animal feroz” e destilou a narrativa que constrói há 
anos. Talvez só tenha ouvido das três horas e tal de súmula o que 
lhe interessava. Escapou-lhe, certamente, o momento em que o juiz 
afirma que ele “foi corrompido”, mas que o crime “prescreveu”. Se 
foi corrompido, é corrupto. Pode vir a não ser condenado por isso. 
Mas se os processos podem prescrever, os atos não. José Sócrates 
“mercantilizou a função”, ou seja, vendeu o cargo de primeiro-ministro 
de uma democracia europeia a troco de dinheiro. E foi pago, porque 
também se assistiu a “compra de personalidade”. Se a “personalidade” 
do antigo primeiro ministro foi comprada, ele acabou por vender 
aquilo que tinha de mais seu, mais íntimo, mais real. Precisamente 
a personalidade. Sair do tribunal e cantar vitória, como se nada disto 
tivesse sido dado como “provado”, mesmo tendo em conta o crivo 
apertado de Ivo Rosa, é fazer-nos de parvos. “Foi corrompido.” Ele 
promete que se vai defender e provar o contrário. Como diz o seu 
próprio livro, “isto ainda agora começou”, e já lá vão sete, repito, sete 
anos.

Quando tudo acabar, o processo Marquês poderá ter sido, não o caso 
que pretendia julgar o regime, mas os restos desse regime que é 
urgente reformar.

Podem pôr a venda. Mas tirem a máscara.
Jornalista. 

Uma “bomba” atómica no TC
A bomba atómica do Tribunal Constitucional que salva os corruptos 
da cadeiaÀ medida que imprensa vai escarafunchando na podridão 
revelada pela recente decisão do Sr. Juiz Ivo Rosa, vai descobrindo 
coisas cada vez mais espantosas. A última novidade é que consta 
que existe um Acórdão do Tribunal Constitucional (90/2019), 
absolutamente miserável e próprio de um país do terceiro mundo, 
saído da pena de dois juízes, um de nome Cláudio Monteiro, antigo 
deputado do PS e um outro de nome Teles Pereira, nomeado pelo 
PS,  que tem como resultado que os crimes de corrupção estejam 
prescritos ainda antes  sequer de se terem consumado. O Diretor da 
revista Sábado chama a esse Acordão uma bomba atómica atirada 
sobre a democracia.

O mais curioso é que o referido Acórdão surgiu apenas uma semana 
após o inicio da instrução do processo Marquês. Talvez agora se 
perceba melhor porque é que no recente post abaixo eu escrevi que 
em Portugal as leis foram feitas para facilitar a vida a corruptos e 
burlões. Não se trata de um exagero mas sim de uma afirmação 
bastante rigorosa.  

Há nove anos, em 1962 dizia-se:
     Acaba de sair a revista da Associação de Comandos, Mama 
Sume, comemorativa dos 50 anos dos Comandos – 1962/2012. No 
Editorial do Presidente da Direcção, José Lobo do Amaral, é referido 
o papel extraordinário desempenhado por este Corpo militar de escol 
no meio século da sua fecunda e brilhante existência. Sem nunca 
vacilarem na fidelidade ao seu “Código Comando”, merecem as 
palavras com que se encerra o Editorial e que cumpre aqui deixar 
também expressas:

     Trazem com eles o tempo todo em que se fez Portugal –por isso, 
se o Reino foi feito por soldados, como escreveu Mouzinho, Portugal 
é e será também obra de comandos.

     Mais uma vez tive a honra de colaborar nesta revista. Neste 
número, com um artigo intitulado Origem e significado do 1º de 
Dezembro. Permito-me transcrever aqui o último parágrafo.

     Para aqueles que se julgam sobreviventes da Arca de Noé e 
cujo passado foi levado nas enxurradas do Dilúvio, começando a 
vida apenas com o presente, o 1ª de Dezembro nada significa. Pelo 
contrário, a maioria dos portugueses sabe que o futuro só se constrói 
com raízes lançadas no passado, como a boa árvore que não fenece, 
porque se fixa em terra firme, arada por séculos que a fertilizaram 
e enriqueceram. O dia da feliz restauração não assinala somente o 
regresso da independência política e as naturais consequências que 
daí advieram. Representa muito mais: o espírito de sacrifício do povo 
português, a sua capacidade de resistência, o seu amor ao trabalho 
são e honesto, a crença inabalável num futuro melhor, em suma, a 
forte personalidade de uma Nação que não se deixou vergar nem 
abater nos momentos de maior dificuldade, de profunda tristeza e 
até mesmo de enxovalho da comunidade internacional. Serão outros 
os tempos, mas os exemplos ficam. E servem de referência e de 
estímulo para enfrentar os momentos mais difíceis. Daí a necessidade 
de permanentemente os lembrarmos para que a nossa identidade se 
não perca nas areias de este nosso tempo que o inconstante vento 
tão facilmente dispersa e desfaz.

JLA
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Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs du Gouvernement,
Mesdames, Messieurs les parlementaires,

L’heure  est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la  
menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France,  
ne pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au  
sort de notre beau pays.

Nos  drapeaux tricolores ne sont pas simplement un morceau d’étoffe, 
ils  symbolisent la tradition, à travers les âges, de ceux qui, quelles que  
soient leurs couleurs de peau ou leurs confessions, ont servi la France  et 
ont donné leur vie pour elle. Sur ces drapeaux, nous trouvons en  lettres 
d’or les mots «Honneur et Patrie». Or notre honneur aujourd’hui  tient 
dans la dénonciation du délitement qui frappe notre patrie.

–  Délitement qui, à travers un certain antiracisme, s’affiche dans un  
seul but : créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les  
communautés. Aujourd’hui certains parlent de racialisme, d’indigénisme  
et de théories décoloniales, mais, à travers ces termes, c’est la guerre  
raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques. Ils méprisent  
notre pays, ses traditions, sa culture, et veulent le voir se dissoudre  en lui 
arrachant son passé et son histoire. Ainsi s’en prennent-ils, par  le biais 
de statues, à d’anciennes gloires militaires et civiles en  analysant des 
propos vieux de plusieurs siècles.

–  Délitement qui, avec l’islamisme et les hordes de banlieue, entraîne 
le  détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer 
en  territoires soumis à des dogmes contraires à notre constitution. Or  
chaque Français, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance, est  
partout chez lui dans l’Hexagone ; il ne peut et ne doit exister aucune  
ville, aucun quartier où les lois de la République ne s’appliquent pas.

–  Délitement car la haine prend le pas sur la fraternité lors de  
manifestations où le pouvoir utilise les forces de l’ordre comme agent  
supplétif et bouc émissaire face à des Français en gilets jaunes  exprimant 
leurs désespoirs. Ceci alors que des individus infiltrés et  encagoulés 
saccagent des commerces et menacent ces mêmes forces de  l’ordre. 
Pourtant ces dernières ne font qu’appliquer les directives,  parfois 
contradictoires, données par vous, gouvernants.

Les  périls montent, la violence s’accroît de jour en jour. Qui aurait  prédit 
il y a dix ans qu’un professeur serait un jour décapité à la  sortie de son 
collège ? Or nous, serviteurs de la Nation, qui avons  toujours été prêts 
à mettre notre peau au bout de notre engagement –  comme l’exigeait 
notre état militaire, ne pouvons être devant de tels  agissements, des 
spectateurs passifs.

Aussi  ceux qui dirigent notre pays doivent impérativement trouver le 
courage  nécessaire à l’éradication de ces dangers. Pour cela, il suffit 
souvent  d’appliquer sans faiblesse des lois qui existent déjà. N’oubliez 
pas  que, comme nous, une grande majorité de nos concitoyens est 
excédée par  vos louvoiements et vos silences coupables.

Comme  le disait le cardinal Mercier, primat de Belgique : « Quand la 
prudence  est partout, le courage n’est nulle part. » Alors, Mesdames, 
Messieurs,  assez d’atermoiements, l’heure est grave, le travail est 
colossal ; ne  perdez pas de temps et sachez que nous sommes disposés 
à soutenir les  politiques qui prendront en considération la sauvegarde 
de la nation.

Par  contre, si rien n’est entrepris, le laxisme continuera à se répandre  
inexorablement dans la société, provoquant, au final une explosion et  
l’intervention de nos camarades d’active dans une mission périlleuse 
de  protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos  
compatriotes sur le territoire national.

On  le voit, il n’est plus temps de tergiverser sinon, demain la guerre  
civile mettra un terme à ce chaos croissant, et les morts, dont vous  
porterez la responsabilité, se compteront par milliers.

Rédacteur :
 Capitaine Jean-Pierre FABRE - BERNADAC
(Ancien officier de l’Armée de Terre et de la Gendarmerie, auteur de 9 
ouvrages)

LETTRE OUVERTE A NOS GOUVERNANTS
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A “Menina  nua” -  A  história desconhecida 
da famosa estátua do Porto
Conheço esta estátua da “Menina Nua”, no Porto. Quando perguntava 
quem era, diziam-me simplesmente que era a estátua da “Menina Nua”, 
mas ninguém sabia quem era ou outros pormenores. Curiosamente, todo o 
“tripeiro” respeitava a estátua e todo o estrangeiro a fotografava. Só agora 
sei todo o seu historial…

Mais vale tarde que nunca.

Agostinho Barbosa Pereira

A “Menina nua”

A HISTÓRIA DESCONHECIDA DA FAMOSA ESTÁTUA

Chamava-se Aurélia Magalhães Monteiro e era conhecida por Lela, 
Lelinha ou pela “Ceguinha do 9” - para a eternidade ficará sempre a ser 
a “Menina Nua” da Av. dos Aliados, estátua que toda a cidade conhece e 
aprecia.

Nasceu no dia 4 de Dezembro de 1910, na freguesia do Bonfim e, pouco 
tempo antes de falecer, dizia-me que “tinha sido uma das mulheres 
mais apreciadas e cobiçadas do seu tempo...”. Vivia no rés-do-chão do 
Bloco 9 do Bairro da Pasteleira, numa casa simples e humilde com flores a 
enfeitarem a entrada e a sala de jantar.

Um dia convidou-me a entrar e contou-me um pouco da história da “Menina 
Nua”:

- «Tinha 21 anos quando fiz de 
modelo para o Henrique Moreira, 
o mestre que fez a estátua: Mais 
tarde colocaram-me na Avenida 
dos Aliados - que belos anos 
aqueles! Estive duas semanas 
a “posar” e ainda hoje recordo 
com alegria e saudade aqueles 
momentos de trabalho, pois posso 
morrer amanhã que todos ficarão 
a saber quem era a Lela... Além 
disso, nessa altura, dava-me bem 
com os artistas, era bonita e eles 
convidavam-me. Andava por toda 
a parte, ganhei uns “cobres” com 
o Henrique Moreira, mas hoje... 
Resta-me a consolação de estar ali, 
de costas voltadas para o Almeida 
Garrett e de frente para o D. Pedro 
IV.»

Perguntei-lhe nessa altura se não 
tinha havido problemas com a 
nudez da estátua - por exemplo, 
proibições, censuras.

Ela respondeu-me:

- «Bem, sabe que naquela época 
havia certos sectores que se 
opunham claramente e até ficaram 
escandalizados com a “Menina 
Nua”. Nós éramos muito tacanhos e 
veja bem que há 50 anos as ideias 
eram realmente diferentes. Havia o Salazar, a Pide e o povo era mais 
fechado, mais religioso. Felizmente o mestre Henrique Moreira conseguiu 
“levar a água ao seu moinho” e lá fiquei, de pedra e nua, assim como Deus 
me botou ao Mundo...»

Sorriu de imediato, mostrando ainda réstias de um rosto bonito e de uma 
boca fina, onde já rareavam os dentes, vítima do peso dos anos e das 
canseiras e desgraças da vida. Além disso, imagine uma “moçoila”, no 
tempo da “outra senhora”, a expor-se toda nua perante uns homens de 

tela e pincéis ou bocados de pedra. Bem... era quase como ser comunista 
ou mulher da vida.

Fez-se uma pausa para mandarmos umas “bocas” contra o sistema do 
antigamente. Prossegui, perguntando-lhe quando e onde tinha começado 
a ser modelo. Antes de me responder, fica um pouco pensativa, levanta-se 
e encaminha-se para o seu quarto, vasculha dentro do guarda-vestidos e 
traz-me um amontoado de papéis e fotografias.

- «Vá, veja lá tudo isto» - diz-me. (Anotei visualmente uma série de 
fotografias, pequenas referências, recordações e memórias da “Menina 
Nua”). «De qualquer modo, e se a memória não me falha, comecei com o 
mestre Teixeira Lopes, na figura-modelo da rainha D. Amélia. Esta estátua 
encontra-se actualmente no museu com o mesmo nome, em Vila Nova de 
Gaia. Nessa época tinha muita vergonha. Era uma “moçoila” com 18 anos, 
bem feita e bonita. A minha mãe tinha falecido e fiquei mais tarde com uma 
madrasta, de quem por acaso não gostava nada; por isso mudei-me para o 
Bonfim, para casa da minha santa avó. Que tempos... Nessa altura, iniciei-
me como modelo nas Belas Artes do Porto e lentamente fui-me habituando, 
até que fiquei mais descarada...»

Levantou a cabeça e, numa reflexão interior, com risos de vaidade e 
inconformismo, continuou:

- «Ah, nesse tempo, punha a cabeça dos rapazes em fogo, era bonita e 
não havia ninguém que não me conhecesse como a “Menina Nua”. Depois 
passei alguns anos como modelo, andei pelo Norte, pelo Sul e até a 
Lourenço Marques (hoje Maputo) eu fui. Fiz de modelo para vários mestres, 
entre eles: Acácio Lino, Joaquim Lopes, Dórdio Gomes, Sousa Caldas, 
Augusto Gomes, Camarinha e os consagrados Henrique Moreira e Teixeira 

Lopes. Além da “Menina Nua”, 
estou no Buçaco, no Cinema Rivoli, 
em Lisboa e em Moçambique... E 
hoje? Como vê, aqui estou, desde 
os 43 anos cega, uma vida difícil de 
adaptação, um mundo escuro, negro. 
E mais negro se tornou aquando 
da morte do meu marido. Fiquei 
completamente só. Hoje, passados 
alguns anos, tenho um casal a viver 
comigo, sempre me ajudam a pagar 
a renda e a fazer-me um pouco de 
companhia. Tenho umas ajudas do 
Centro de Dia da Terceira Idade, 
ligado ao Centro Social cá do bairro, 
onde vou almoçar e lanchar. Enfim, 
sempre ajuda a passar o tempo e a 
velhice. Mas o que eu mais desejava 
na vida, além de mais dinheiro para 
viver, era dos meus ricos olhos...» 
(Algumas lágrimas correram-lhe 
pelas faces, enquanto se preparava 
para ir almoçar ao Centro.)

Despedi-me dela, tentando consolá-
la com frases de carinho e amizade, 
mas a vida é um cão que não 
conhece o dono… Ela despediu-
se (nessa altura), com um bom 
dia, entrecortado com um sorriso 
morgaiato, misto de Ribeira, Bonfim 
e Pasteleira...

Aurélia Magalhães Monteiro, a Lela, a 
Lelinha ou a “Ceguinha do 9”, faleceu 
no dia 2 de Junho de 1992, com 82 

anos de idade. No entanto, a “Menina Nua” continua viva, fixa e eterna, 
ali na Avenida dos Aliados, envolta nos nevoeiros citadinos, perpétua e 
ardente, nos dramas e vitórias deste povo.

Do livro “Pasteleira City”, de Raul Simões Pinto – Edições Pé de Cabra – 
Fevereiro de 1994 (com ligeiras adaptações)
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L’éducation, nouveau champ d’influence de la 
Chine au Canada

PHOTO : INSTITUT CONFUCIUS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Par Frank Desoer

En plus d’interventions et de pressions politiques sur les campus au pays, 
la Chine est présente dans le réseau de l’éducation, du primaire jusqu’à 
l’université. Des stratégies pour agrandir son influence au pays.

Chemi Lhamo est encore sous le choc. Cette Canadienne d’origine tibétaine 
de 22 ans a été élue en février dernier à la présidence de l’association 
étudiante du campus de Scarborough de l’Université de Toronto. Cette 
élection a été vivement contestée par des milliers d’étudiants chinois 
qui ont mené contre elle une campagne très agressive sur les réseaux 
sociaux. Ils ont même présenté une pétition en ligne de plus de 10 000 
signatures pour exiger sa démission.

Chemi Lhamo est convaincue que cette mobilisation a été téléguidée par 
le gouvernement chinois. « Beaucoup de commentaires sur les réseaux 
sociaux étaient relatifs à mes origines tibétaines. L’un d’entre eux disait : 
«N’oublie pas que ta mère patrie demeure la Chine!» On menaçait aussi 
de me violer et de me tuer, moi et ma famille », raconte l’étudiante.

Ce type d’incident a été observé à maintes reprises sur des campus 
universitaires au Canada et ailleurs dans le monde. Des étudiants chinois, 
qui sont de plus en plus nombreux dans les universités occidentales, 
sont parfois instrumentalisés par les autorités consulaires chinoises pour 
exercer des pressions politiques.

Par exemple, on les mobilise pour participer à des manifestations au 
Canada contre les revendications autonomistes du Tibet. Souvent, ils 
acceptent de le faire, soit par crainte de représailles ou simplement par 
devoir patriotique.

« Les associations de ressortissants chinois au Canada sont toutes 
infiltrées par les services de renseignement chinois, avance Michel Juneau-
Katsuya, ex-directeur de la zone Asie-Pacifique au Service canadien du 
renseignement de sécurité. Elles sont toutes télécommandées dans une 
certaine mesure. »

Rukiye Turdush, militante de la cause de la minorité musulmane ouïgoure 
sévèrement réprimée en Chine, est invitée à donner une conférence 
sur le sujet. Dans la salle, quelques rares étudiants d’origine chinoise y 
assistent silencieusement, l’un d’eux filmant toute la présentation avec son 
cellulaire. La conférencière intriguée s’adresse à l’un d’entre eux, qui se 
met alors à l’insulter et à lui dire qu’elle n’a pas le droit de s’exprimer sur 
cette question.

Le lendemain, des étudiants chinois publient un communiqué dans lequel 
ils accusent Rukiye Turdush de ne proférer que des mensonges sur la 
réalité des Ouïgours.

Dans une conversation sur l’application de messagerie WeChat, sous le 
couvert de l’anonymat, quelqu’un demande même aux étudiants chinois 
d’identifier et de retrouver le fils de Rukiye Turdush. La militante ouïgoure 

n’est pas surprise outre mesure de ces menaces. Comme d’autres 
compatriotes, elle a été maintes fois l’objet de gestes d’intimidation des 
autorités chinoises dans le passé.

Parfois, les interventions du gouvernement chinois en sol canadien se font 
plus directes encore. Ce fut le cas, en mars dernier, à l’Université Concordia 
de Montréal, à l’occasion d’une conférence donnée par le président du 
Congrès mondial des Ouïgours, Dolkun Isa.

La veille, le consulat chinois a convoqué ses organisateurs à une réunion 
pour dénoncer la présence au Canada de celui qu’il considère être un 
« terroriste », allant, en même temps, joindre le bureau de la mairesse de 
Montréal pour demander l’annulation de l’événement.

Les Instituts Confucius : le cheval de Troie de la Chine?

La stratégie chinoise d’influence en éducation passe également par les 
Instituts Confucius. Il existe plus de 500 de ces écoles de la langue et de 
la culture chinoises dans 146 pays à travers le monde qui fonctionnent 
généralement en partenariat avec les universités et des collèges.

Le gouvernement chinois y aurait investi plus de deux milliards de dollars 
depuis une dizaine d’années. Ces institutions, qui peuvent au départ 
s’apparenter aux Alliances françaises pour la France et aux Instituts Goethe 
pour l’Allemagne, revêtent en réalité un caractère beaucoup plus politique.
Le gouvernement chinois, par le biais de l’Institut Hanban, finance les 
Instituts Confucius, contrôle le contenu des cours qui y sont dispensés et 
forment leurs enseignants. Ces derniers sont tenus de ne jamais aborder 
ou discuter en classe des questions sensibles telles que l’autonomie du 
Tibet ou la condition des Ouïgours au Xinjiang.

Dans mon contrat d’enseignement, il était stipulé que je devais défendre 
la réputation et l’image de la Chine dans le monde [...] Nous sommes 
considérés comme des représentants du gouvernement chinois à 
l’étranger. Je pense vraiment qu’on peut parler ici de propagande.

Une citation de : Sonia Zhao , ex-enseignante à l’Institut Confucius de 
l’Université McMaster et personnage central du documentaire « Au nom 
de Confucius » de Doris Liu

En raison du caractère controversé des activités des Instituts Confucius, 
de nombreuses universités occidentales ont décidé de rompre leurs liens 
avec eux au cours des dernières années. C’est le cas notamment en 
Suède, en France et aux États-Unis. Récemment, un comité du Sénat 
américain recommandait même l’interdiction de tous les Instituts Confucius 
aux États-Unis.

Au Canada, la méfiance envers les Instituts Confucius s’est accrue aussi. 
Récemment, le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic 
Cardy, a annoncé qu’il mettait un terme à l’entente qui lie sa province et une 
vingtaine de ses écoles secondaires avec eux. Déjà en 2013, l’Université 
McMaster avait pris la même décision à la suite d’une plainte au Tribunal 
ontarien des droits de la personne pour pratiques d’emploi discriminatoires. 
Sonia Zhao, enseignante à l’Institut Confucius, a dénoncé le fait d’avoir été 
obligée de renoncer à son appartenance au groupe spirituel Falun Gong, 
persécuté depuis longtemps par le gouvernement chinois.

L’Université McMaster avait une responsabilité à assumer. Elle hébergeait 
cette institution sur son campus et acceptait l’enseignement qui y était 
dispensé, de même que les accrocs à la liberté académique qui y étaient 
commis.

Malgré la controverse, certains Instituts Confucius continuent leurs activités 
au Canada. C’est le cas depuis 2007 au Collège Dawson à Montréal, un 
établissement qui compte plus de 10 000 étudiants et qui abrite la plus 
grande école de langue chinoise au pays.

Le gouvernement chinois lui verse à ce titre environ 250 000 $ par année. 
Assis à son bureau où trônent plusieurs objets d’art chinois, le directeur du 
collège, Richard Filion, dit n’avoir jamais été au fait de cas de censure à 
l’Institut Confucius sur le campus de Dawson.

Cette institution, insiste-t-il, est d’abord et avant tout une école de langue. 
Toutefois, même s’il ne l’approuve pas, il dit comprendre la volonté des 
autorités chinoises d’imposer un code de pensée et de conduite très strict. 
Il faut savoir, à son sens, relativiser les choses.
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L’éducation, nouveau champ d’inf...(Chine)   suite page 9

« Pour les Chinois, le collectif prime sur l’individuel. Chez nous, c’est 
l’inverse », souligne M. Filion.

Les droits humains tels qu’on les a proclamés en 1949 après la Deuxième 
Grande Guerre sont considérés comme universels. Mais est-ce qu’il n’y a 
pas là une forme d’impérialisme?

Une citation de : Richard Filion, directeur du Collège Dawson

« On parle de Tiananmen, des Ouïgours, des camps de rééducation, du 
Tibet… Toute société a ses vertus et ses vices. Les nôtres ne sont pas à 
ce point exemplaires qu’on puisse prétendre être des modèles universels », 
ajoute M. Filion.

La Chine est-elle en train d’étendre son influence idéologique et politique 
au Canada sans qu’on s’en aperçoive? Le spécialiste de la sécurité 
nationale Michel Juneau-Katsuya en est persuadé. « Les Canadiens, 
particulièrement les élus, sont un peu naïfs [...] On se fait prendre, ça n’a 
pas d’allure! »

A Morte de Jorge Coelho deixa PS 
em lágrimas.
A Morte de Jorge Coelho deixa PS em lágrimas. Opositores recordam 
homem de compromissos 

É uma espécie de fim do mundo. Do mundo judicial, para começar. Ivo 
Rosa deu uma sova em Carlos Alexandre e em Rosário Teixeira, tratando-
os como amadores da lei ou amantes da perseguição. Há de haver 
recurso, mas a Operação Marquês foi quase destruída e o Ministério 
Público descredibilizado. Sócrates não é Lula, mas de tudo fará brasa. É 
isto, a justiça? É isto, é isto mesmo. E isto não é um duelo Ivo-Alexandre 
nem uma guerra Rosa-Rosário, isto é uma justiça arrasada, isto é o país 
em que vivemos, isto é a porra do ar que respiramos.

Prescrições atrás de prescrições, incoerências, recurso à especulação, à 
criatividade, à fantasia, sorteios suspeitos, provas nulas, falta de indícios, 
falta de testemunhas, palavra contra palavra, elementos probatórios 
fracos, falta de rigor - o juiz Ivo Rosa deu em directo a maior tareia na 
credibilidade da justiça de que há memória. É uma declaração individual 
de incompetência colectiva. É um terramoto, depois do qual não pode 
restar pedra sobre pedra. O caso não termina aqui, mas nenhuma das 
consequências imediatas e nenhuma das sequências mediatas pode vir a 
aquietar a sociedade. A justiça entrou hoje no hospital directamente para 
os cuidados intensivos. Porque nesta natureza nada se prova, nada se 
perde, nada se ganha e nada se transforma.

Não é possível que a justiça resista a este choque sem se transformar 
e regenerar. Porque quando não se acredita na justiça não se acredita 
em nada, e assistir-se-á à decomposição do respeito pelas instituições 
judiciais, mas também políticas, mas também jornalísticas, e isso fará 
crescer a indiferença ou a raiva social, em benefício claro de partidos 
extremistas e em prejuízo de uma sociedade democrática. É por isso 
que não são só as magistraturas que precisam agir depois do estalo na 
cara, é o Ministério Público que precisa de formação, gente e meios de 
investigação, é o Parlamento, é o governo, é o Presidente da República 
que têm de restaurar a credibilidade no sistema através de leis a sério 
de combate à corrupção e da dotação de meios, humanos e técnicos, do 
sistema.

Ivo Rosa pode ser demasiado literal na apreciação da lei e cultiva a 
ingenuidade, mas não lhe falta coragem para enfrentar um sistema 
inteiro a que ele pertence. Ele parece crer num país das maravilhas, 
por exemplo admitindo que um primeiro-ministro não tem influência num 
crédito da Caixa porque não pertence aos órgãos decisórios do banco, 
ou que presidentes da PT não interferem em empresas do grupo porque 
não estão directamente nos seus órgãos. Falta-lhe vida real. Mas a sua 
base argumentativa não é essa, é a exigência de provas directas que não 
existem. O que dizem as Magistraturas? Precisamos de esclarecimentos, 
por favor. Precisamos que o tribunal seguinte se pronuncie, sem favor. 

Porque isto que não era o pré-julgamento de Sócrates foi o pré-julgamento 
do Ministério Público.

Se a Relação vier a dar razão a Ivo Rosa quanto à corrupção, então 
ou o Ministério Público é chocantemente incompetente e abusou dos 
direitos dos arguidos, ou montou uma ficção verosímil mas não verídica, e 
persecutória, com a validação do juiz Carlos Alexandre. Se a Relação não 
vier a dar razão às decisões de Ivo Rosa, então a credibilidade de metade 
dos dois juízes do TCIC é trucidada e, sobretudo, as magistraturas terão 
de explicar à sociedade como pode haver diferenças tão radicais de juízo. 
Ambos os cenários são de alarme e tumulto.

Repare: tudo isto que escrevo é dispensando qualquer “convicção de 
consciência”, sem me pronunciar sobre as suspeitas em concreto, sem 
falar ainda de outros arguidos, sem declamar se Sócrates e os seus 
amigos deviam estar no xelindró ou declarar se foram infamantemente 
perseguidos. Sobre isso escreverei depois. Mas basta isto, basta esta 
queda no precipício, para observar que a sociedade não precisa de 
estar de um lado ou do outro para se sentir defraudada. É como se nada 
tivesse existido, “Meu Solar, meus palácios, meus mirantes!... Não sei de 
nada, Deus, não sei de nada!...”, como escreveu Florbela Espanca num 
poema de que se retira o título deste texto. Foi o crime perfeito? Foi uma 
alucinação colectiva? Foi uma montagem judicial baseada em teses sem 
provas? Foram influências políticas, maçónicas, supersónicas, de um 
lado ou do outro? É isto que produzirá a corrosão que desfaz o ferro da 
reputação das instituições.

É por isso que as conclusões óbvias nem interessam hoje: o processo 
continua, seguem-se recursos; esta decisão não condena nem absolve, 
apenas analisa a força das provas; tanto tempo é insuportável, a investigação 
começou há quase oito anos, Sócrates foi detido há mais de seis, mesmo 
se houver julgamento depois de um recurso, temos talvez seis a dez anos 
ainda pela frente; um Tribunal com dois juízes não dá, sobretudo se no 
sorteio percebemos logo se vai ser mais para o sim ou mais para o sopas; 
a justiça tem de mudar, na lei, nos recursos investidos, na investigação e 
nos tribunais, em meios humanos e técnicos, em especialistas e métodos 
de investigação. Não é só Rosa, Rosário e Alexandre que estão sobre 
brasas, é todo o sistema de justiça que está sob a navalha.

Sócrates não sai ileso, mas “só” responderá por crimes menores. São crimes 
graves, sobretudo para um ex-primeiro-ministro, mas sem comparação 
com acusações de corrupção, sem justificar a prisão preventiva anterior, 
sem a mesma complexidade na defesa nem moldura penal na acusação. 
Mesmo com originalidades: há suspeita de crime de corrupção, sim, mas 
já prescreveu e dinheiro de crime não paga imposto. É o crime perfeito. A 
montanha sempre pariu alguma coisa: um rato.

Não é possível ter um ex-primeiro-ministro preso preventivamente por tão 
pouco, não é possível ter um Tribunal binário entre o sim de um juiz, o não 
do outro, não é possível ter processos judiciais que durem 10 ou 15 ou 20 
anos, não é possível suster leis de alçapão, não é possível ver dinheiro a 
sair de offshores no Luxemburgo que voa para Angola e regressa a Leiria 
até ser levado em malas por um motorista até Lisboa para acabar nas 
mãos de um ex-primeiro-ministro e achar que não está tudo bem mas é 
tarde de mais para estar mal.

Citando pela terceira vez o poema de Florbela Espanca, ao ver Sócrates 
hoje sentado em tribunal imaginei-lhe mais do que o alívio e vingança do 
destino, imaginei-o com “tantas almas a rir dentro da minha”.
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Ajudemos os COMANDOS 
do Curso 127 que 

foram constituídos 
arguidos

NIB - 0033-0000-
45536014942-05

A Associação de Comandos 

agradece-vos

MAMA SUME
O Presidente da AC

José Lobo de Amaral

As despesas são exorbitantes,
a vossa colaboração esperada

e muito apreciada. 
Pelos Comandos e Portugal.

MAMA SUME



12

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

Os Combatentes do Ultramar
Por Raul de Almeida, Politólogo 

 
Portugal tem uma dívida de gratidão com todos os combatentes sua 
longa história. De Ourique ao Ultramar, a História e as diferentes 
dimensões de Portugal foram sempre garantidas por combatentes 
valorosos.

Por todo o mundo, e por muitos pontos de Portugal, há monumentos 
e toponímia em homenagem aos diferentes combatentes, que em 
diferentes guerras deram o melhor de si pela pátria, tantas vezes, a 
própria vida. O fenómeno da guerra defensiva liga-se ao longo dos 
tempos a uma forte ideia de patriotismo. O soldado é por natureza alguém 
pronto a lutar e morrer pela pátria. Tal condição, independentemente de 
ser ou não voluntária, é premissa de coragem e heroicidade.

Os Combatentes portugueses da Guerra do Ultramar, nas suas 
diferentes frentes, foram homens de enorme coragem e heroicidade. 
Com risco de vida, a maior parte das vezes distantes das suas famílias, 
entregaram anos da sua vida à defesa de Portugal, que à altura era 
uno do Minho a Timor. Aos combatentes não cabe a decisão da guerra 
ou das fronteiras da nação, apenas o cumprimento da missão que esta 
implica.

Portugal tem uma dívida de gratidão com todos os combatentes na 
sua longa história. De Ourique ao Ultramar, a História e as diferentes 
dimensões de Portugal foram sempre garantidas por combatentes 
valorosos. As diferentes mudanças territoriais, as poucas derrotas, 
foram sempre fruto de decisões políticas, nunca podendo ser imputadas 
ao soldado português.

Em boa hora, o Porto, através de uma iniciativa de cidadãos, mas com 
o apoio da Câmara Municipal, decidiu homenagear com dignidade 
e perenidade os nossos Combatentes do Ultramar. Foi mais um 
compromisso de Rui Rio, que Rui Moreira teve a capacidade cumprir. 
É um acto de justiça que só enobrece os seus promotores e a Cidade. 
O novo Memorial terá lugar numa praça dedicada em Lordelo do Ouro, 
ao lado da Capela do Senhor e Senhora da Ajuda, sendo o projecto 
do Arquitecto Rodrigo Brito. Será um espaço de evocação da memória 
daqueles que se entregaram para que pudéssemos ser quem somos.

Fiquei completamente atónito, ao tomar conhecimento da celeuma 
levantada em Reunião de Câmara sobre este Memorial. Diz o Partido 
Comunista, acompanhado por parte dos Socialistas da Vereação, que 
não aceita que o Memorial seja dedicado aos Combatentes do Ultramar, 
que se deveria dedicar aos “povos vítimas da guerra colonial”. O 
Bloco de Esquerda, não tendo votos suficientes na Invicta para figurar 
na Vereação, vocifera no mesmo sentido no seu site, através de um 
“académico activista”.

Na visão maniqueísta da esquerda radical, cada Combatente é um actor 
involuntário numa de opressão e racismo, sendo também uma vítima 
no quadro alargado sem direito a distinção. A manipulação de Louçã 
sobre o horror do Holodomor, as afirmações de Rosas sobre militares 
portugueses, dizem tudo sobre o papel reservado à honestidade por 
aquelas bandas.

Subjacente a este esquema mental profundamente distorcido, está 
a ideia de negação da Portugalidade ao longo da História, está 
a intolerável desonestidade da omissão de que os Combatentes 
defendiam todos os portugueses, independentemente da sua origem, 
das forças de guerrilha que os matavam sem piedade. Sim, houve 
muitas vítimas, portugueses de todas as origens, na Guerra do Ultramar. 
O agressor esteve sempre apoiado, formado e municiado por países 
terceiros, matando população portuguesa defendida por Combatentes 
portugueses. Estes são os factos. Falo deles sem complexos, porque 
acredito que as antigas Províncias Ultramarinas teriam merecido a 
independência justa e tranquila que o Estado Novo lhes negou e que a 
Democracia não foi capaz de lhes dar.

Posso de alguma forma entender a falta de apreço, mesmo o desprezo, 

de forças políticas de raiz totalitária e dogmática face à tradição das 
Forças Armadas de Portugal. Quando as suas referências militares 
e de acção armada passam por bolcheviques, pelos Khmer Rouge, 
pelos batalhões de Mao ou pelas tropas cubanas que massacraram 
angolanos sem dó, nem piedade, compreende-se que tenham 
dificuldade na interpretação do corpo militar de uma nação antiga 
como a nossa, obediente à lei e ao poder político, garante de uma 
ideia superior de pátria onde todos têm lugar.

Não, os Combatentes do Ultramar, como os outros Combatentes 
Portugueses, não são susceptíveis de interpretação e 
caracterização ao abrigo dos princípios que orientaram os 
diferentes exércitos que impuseram, perpetuaram e expandiram 
as diferentes ditaduras comunistas que enegreceram o 
último século. A história das Forças Armadas Portuguesas é 
radicalmente diferente da história do Exército Vermelho, pelos 
melhores motivos.

Felizmente, vivemos em democracia. Em democracia, a polémica é 
sempre permitida, independentemente da razoabilidade e decência 
dos argumentos. Em democracia, a maioria decide e, para já, no Porto, 
não anda ao sabor de revisionismos radicais, não divide artificialmente 
a sociedade, mantendo a coragem de saber homenagear aqueles em 
quem confiámos e não nos traíram.

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia
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Dos cravos à ciclovia 
Os cravos já foram. A luta de classes também. A ciclovia lisboeta é o símbolo 
dos novos tempos: não é usada; dificulta a vida a todos e é imposta por 
pessoas a quem pagamos carro de serviço.

Por HELENA MATOS / Cronista Obs.

Quantos ciclistas utilizam as ciclovias, em Lisboa? Não estou a referir-me aos 
fins-de-semana ou aos feriados. Estou a pensar no dia a dia. Sim, quantas 
pessoas vão de bicicleta para o trabalho? Ou fazer compras ao supermercado? 
Ou ver o pai que está doente?

Lisboa está atravancada por pilaretes que delimitam umas faixas esverdeadas 
onde, de segunda a sexta, passam algumas pessoas nas suas caminhadas, 
os distribuidores de take away e de quando em quando um ciclista. Não só 
porque os ciclistas são poucos mas também porque a maior parte deles se 
obstina em pedalar nos passeios e no alcatrão. Nas ciclovias é que não.

As ciclovias em Lisboa são  o sinal exterior do poder de uma casta que vive 
numa bolha,

Uma bolha onde se fala muito de clima mas se faz de conta que em Lisboa 
os verões não são arrasadores (as alterações climáticas não são para aqui 
chamadas!): quantos de nós aguentamos pedalar sob a inclemência das 
temperaturas que se fazem sentir entre Junho e Setembro, na capital?

Uma bolha exclusiva a gente que diz adorar a natureza e depois subestima 
a topografia da cidade com colinas e mais colinas. Gente que acha que não 
tem de prestar contas pela forma como gasta o dinheiro público, criando umas 
estruturas, as ciclovias, que não correspondem a uma necessidade mas 
sim a um capricho seu. Gente que não considera ser seu dever resolver os 
problemas reais, como são a falta de parques de estacionamento ou a fraca 
qualidade dos transportes públicos.

O inquérito que a EMEL leva a cabo junto dos “Homem Cisgénero, Mulher 
Cisgénero, Homem Transgénero, Mulher Transgénero e Outros” para apurar 
o que lhes desagrada no uso da bicicleta em Lisboa é bem sintomático deste 
estado de autoritarismo de capricho: porque não interroga a EMEL os “Homem 
Cisgénero, Mulher Cisgénero, Homem Transgénero, Mulher Transgénero e 
Outros” sobre o que os leva a andar ou não andar de comboio suburbano? 
Se têm ou não receio de sair na estação da Amadora à noite? Ou sobre os 
tempos de espera pelos autocarros?

Nada disso interessa à casta. Eles acham que os outros devem andar de 
bicicleta e como tal esventram a cidade para desenhar nela as ciclovias. 
Obviamente, elas, as autoridades, continuam a usar automóveis mas, tal 
como acontece com o confinamento, as autoridades afirmam-se enquanto 
autoridades  não pelo acerto do que fazem mas sim pelas excepções que se 
concedem a si mesmas. Ter poder é cada vez mais em Portugal sinónimo de 
viver num regime de excepções dos regulamentos e normas que se impõem 
aos outros.

A construção das ciclovias gera neste momento situações grotescas na 
avenida Almirante Reis, na avenida Lusíada ou junto ao IPO. Neste último 
caso, entre espaço para táxis e para as bicicletas imaginárias, aos residentes 
da zona resta-lhes estacionar os seus carros nas varandas das suas casas. 
Sim, apesar da propaganda as pessoas continuam a ter automóveis. Porque 
na vida real das pessoas reais, aquelas que têm de trabalhar, que têm filhos, 
netos ou pais a cargo, essas pessoas que carregam sacos e saquinhos, que 
vão a dois ou três sítios antes de chegar a casa, para elas andar de bicicleta 
não é a primeira opção. E, sublinho, não têm de se sentir culpadas por isso.

Em 2021, os cravos já foram. A luta de classes também. Agora a casta 
aposta no emergentismo  (somos convocados a salvar o planeta mas não 
conseguimos tratar dos problemas  do nosso país) nas “identidades”  (a mesma 
UE que patrocina o inquérito da EMEL dirigido aos Homem Cisgénero, Mulher 
Cisgénero, Homem Transgénero, Mulher Transgénero e Outros falhou com 
estrondo a aquisição de vacinas para os seus cidadãos) e na propaganda de 

um sucesso que  cada vez mais tem dificuldade em iludir o sabor a falhanço. A 
ciclovia lisboeta é um dos símbolos dos novos tempos:  imposta por pessoas 
a quem pagamos motorista e carro de serviço. não serve a quase ninguém e 
dificulta a vida a todos.

PS. Chamava-se Stephanie. Tinha 49 anos. Acabava de chegar ao seu 
local de trabalho: o comissariado de polícia de Rambouillet, uma localidade 
a 60 quilómetros de Paris. Um homem empunhando uma faca e gritando 
“Allah Akbar” dirige-se para Stephanie. Faz-lhe dois golpes no pescoço. Ela 
cai. Morre pouco depois. Aconteceu esta sexta-feira. A partir daí cumpriu-
se o guião para este tipo de ataques: o ministro francês do Interior, Gèrald 
Darmanin, declarou a sua solidariedade às forças policiais que diz defenderem 
os valores republicanos. Na véspera do atentado que vitimou Stephanie, 
o mesmo ministro declarara a sua solidariedade republicana para com os 
bombeiros atacados em Lille quando combatiam as chamas que consumiam 
uma creche. Anoitecia quando o incêndio deflagrou numa creche localizada 
num bairro popular daquela cidade francesa. Várias corporações dirigiram-
se para o local. Aí chegados os bombeiros foram atacados. A creche ficou 
parcialmente destruída. O fogo era de origem criminosa.

Note-se que não há semana em que o ministro do Interior francês não se 
declare consternado e não expresse a sua solidariedade perante as vítimas 
de agressões, atentados e violências de toda a ordem. Quando há vítimas 
mortais Macron visita a família dos falecidos. Como é da praxe em França as 
cerimónias fúnebres decorrem com solenidade e frases barrocas.

Mas voltemos ao guião que invariavelmente acompanha estes casos: 
rapidamente surgiu a explicação da “perturbação mental”. Não há atentado 
levado a cabo pelos fundamentalistas islâmicos na Europa em que não 
apareça a tese da perturbação mental. O rumo da psiquiatria na Europa é 
de facto um mistério: para se desculparem os terroristas lança-se sobre os 
doentes mentais um estigma de violência.

Por fim, temos o silêncio e a menorização por parte do mundo das notícias e 
dos activismos. Ou mais rigorosamente por parte das redacções guionadas 
pelos activismos.

Onde estão as feministas? E os activistas das causas acontecidas e por 
acontecer? O assunto não lhes interessa.

Fora de França, a morte de Stephanie, 49 anos, mãe de dois filhos, passou 
quase incógnita. Já ninguém se diz Stephanie. Há seis meses quando o 
professor Samuel Paty foi degolado a escassos quilómetros do comissariado 
onde Stephanie foi assassinada, ainda houve alguma comoção. Depois fez-
se por esquecer e quando em Janeiro deste ano um outro professor veio 
denunciar o clima de medo  e auto-censura imposto pelos fundamentalistas  
naquela zona foi tratado como lunático. Agora foi degolada Stephanie. Mas 
vamos fazer de conta que não aconteceu nada.

Começámos por ter medo do outro. Agora temos medo da nossa própria 
sombra.
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Il y a 60 ans, Québec pensait « sortir 
la police de la politique »
(QUÉBEC ) L’anecdote est savoureuse. Jacques Beaudoin avait été 
pendant 14 ans à la tête de la Sûreté du Québec (SQ). Au terme de sa 
carrière, en 1988, il est nommé sous-ministre à la Sécurité publique. L’ex-
patron de la police croise Robert Bourassa. Avec un brin de nostalgie, il 
dit s’ennuyer de l’époque où il parlait, directement et fréquemment, au 
premier ministre. « Que voulez-vous ? », lui aurait rétorqué Bourassa. « 
J’ai beaucoup de sous-ministres, mais je n’ai qu’un chef de la police ! »

Denis LessardDENIS LESSARD
LA PRESSE

Quels sont les rapports entre la police et la politique au Québec ? Doit-il 
y avoir un mur infranchissable entre les décideurs politiques et la police 
? Entre information et intervention, la ligne est mince. Directeur de la SQ, 
Guy Coulombe avait dû passer un coup de fil délicat au cabinet de Lucien 
Bouchard. En mettant sur écoute la ligne téléphonique d’un suspect, la 
SQ était tombée sur une conversation fort embarrassante avec le bras 
droit d’un ministre important. Il fut congédié, discrètement. Pas de recours 
judiciaires, pas de dommages politiques. Information ou intervention ?

PHOTO RENÉ BÉNARD, ARCHIVES LA PRESSE

Le premier ministre Jean Lesage avec des membres de son gouvernement 
dont, à sa droite, le procureur général Georges-Émile Lapalme, en 1960

Le 27 avril 1961, il y a 60 ans, on proclamait la Loi sur la Sûreté provinciale, 
les policiers provinciaux n’étaient plus des fonctionnaires, ne relevaient 
plus de la Commission du service civil. Jean Lesage, comme l’avaient 
fait Paul Sauvé et Antonio Barrette avant lui, avait confié la responsabilité 
de Procureur général à un autre membre du gouvernement. Auparavant, 
Louis-Alexandre Taschereau et Maurice Duplessis avaient conservé cette 
responsabilité, ouvrant la porte à l’arbitraire.

Georges-Émile Lapalme, procureur général de M. Lesage, promet que sa 

loi allait « sortir la police de la politique ».

La direction de la SQ et les dirigeants politiques sont-ils complices ou 
partenaires ? Autant de régimes, autant d’individus, autant de cas de 
figure, confient souvent anonymement des témoins de ces rapports sinon 
illicites, tout au moins délicats.

« Partage d’informations »

Sous Philippe Couillard, la direction de la SQ s’entretenait régulièrement 
avec le cabinet politique, se souvient l’ex-secrétaire général du 
gouvernement, Roberto Iglesias. « On parle de partage d’informations, pas 
d’interventions », insiste-t-il. La SQ informe le politique quand surviennent 
des interventions d’envergure, mais ne précise pas ses opérations, 
explique quelqu’un qui a eu à enjamber cette frontière. Il y a eu des 
exceptions ; le jour du budget, en mars 2016, Robert Lafrenière, patron de 
l’Unité permanente anticorruption (UPAC), avait déclenché l’arrestation de 
sept personnes, dont l’ex-ministre Nathalie Normandeau. Le cabinet avait 
été prévenu seulement quelques minutes auparavant.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

Robert Lafrenière, patron de l’Unité permanente anticorruption, en mars 
2016

« Comme chef de cabinet, un des premiers coups de fil que j’ai eus, c’est 
un membre de l’état-major de la SQ qui me soulignait qu’il serait bon 
d’avoir une ligne de communication continue… et informelle. Je lui ai dit 
qu’il n’y aurait pas de canal détourné, cela se ferait avec le directeur de la 
Sûreté », explique Hubert Thibault, bras droit de Lucien Bouchard.

Il faut être extrêmement prudent dans ces rapports. Politiciens et police, ce 
n’est pas deux univers qui se mélangent bien.

Hubert Thibault, chef de cabinet de Lucien Bouchard

Un autre ex-chef de cabinet confiera avoir été étonné ; derrière le directeur 
de la SQ s’agite une poignée d’adjoints visiblement désireux d’entretenir 
des liens directs, et informels, avec le politique.

Les dernières années ont été propices à l’apparition de réseaux informels. 
Le libéral Jacques Dupuis avait Jocelyn Turcotte, ex-président du syndicat 
à la SQ, dans son cabinet. Son sous-ministre était Paul Girard, un ancien 
policier. Ils s’étaient connus quand Girard était leader du syndicat, qui 
avait retenu Dupuis dans la liste des avocats pour les membres. Les 
sous-ministres Robert Lafrenière et Martin Prud’homme venaient aussi 
de la SQ. Résultat : le politique s’abreuvait à de nombreuses sources 
d’informations, disparates, contradictoires parfois. Le député libéral Guy 
Ouellette, qui connaissait tout le monde à la SQ, contribuait puissamment 
à ce réseau informel.

Le gouvernement Legault a un peu mis fin à ce mélange des genres. Il n’y a 
plus d’ex-policiers dans des postes politiques. Autre élément déterminant, 
les futurs directeurs de la SQ et de l’UPAC devront être approuvés par un 
vote des deux tiers des députés à l’Assemblée nationale, une assurance 
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d’impartialité, même si c’est toujours le gouvernement qui soumet les 
candidats au vote.

Les têtes roulent

On ne peut pas dire que la police se porte bien au Québec. Martin 
Prud’homme, patron de la SQ nommé en 2014, est suspendu avec salaire 
depuis deux ans. Il remplaçait Mario Laprise, nommé sous Pauline Marois, 
évincé, lui, par les libéraux de Philippe Couillard. M. Laprise remplaçait 
Richard Deschesnes, qui avait été poursuivi pour avoir autorisé des 
indemnités de départ à des cadres à même une cagnotte destinée à 
appuyer les enquêtes policières. M. Deschesnes a été acquitté, mais la 
Couronne a interjeté appel. La loi interdit de payer des indemnités de 
départ à la SQ.

Quand on regarde la liste des patrons de la SQ, il faut remonter à Jacques 
Beaudoin (1974-1988) pour trouver un directeur général qui travaillera 
véritablement sous deux gouvernements, de couleurs différentes.

Après Jacques Beaudoin, il y eut Robert Lavigne (1988-1995), rapidement 
remplacé après l’élection de Jacques Parizeau par le ministre Serge 
Ménard. M. Lavigne est parti en soulignant publiquement que la décision 
n’était pas la sienne. Il avait institué une ligne de communication entre 
le ministre Claude Ryan et la Sûreté du Québec. La crise d’Oka avait 
changé la donne. Le coroner Guy Gilbert avait explicitement recommandé 
à la police d’informer le gouvernement quand une opération touchait les 
Premières Nations.

PHOTO ARMAND TROTTIER, ARCHIVES LA PRESSE

Serge Barbeau (1995-1998) est alors tiré de sa retraite. La direction de 
la SQ propose au gouvernement des interventions musclées contre le 
cannabis. Avec des photos aériennes, on identifie des plans de pot dans 
une communauté autochtone. Il s’avéra que c’était des pommiers. À la 
même époque, les agents de la SQ étaient cachés dans une cabane à 
sucre en vue d’un raid sur un champ de cannabis. Un haut dirigeant a 
prévenu le cabinet de Serge Ménard, qui s’est empressé d’arriver sur les 
lieux. « L’opération de police était devenue un show médiatique. Tout avait 
été bousillé, il n’y avait pas eu d’accusations », se souvient un des acteurs.
« Tu es sous enquête »

Sous le régime Charest, un haut dirigeant sans culture politique a 
contacté le Parti québécois avec la supposée preuve que le patron de 
la FTQ, Michel Arsenault, exerçait du chantage pour obtenir un job du 
gouvernement. En fait, sur le registre, les « logs » de l’écoute électronique 
d’une enquête nommée Diligence, le syndicaliste ne réclamait que le siège 
traditionnellement détenu par son syndicat au conseil d’administration de 
la Caisse de dépôt. Plus étrange, cette autre transcription dans laquelle un 
ministre prévient M. Arsenault : « Michel, arrête de téléphoner partout ! Tu 
es sous enquête. » Encore aujourd’hui, d’anciens acteurs dans l’enquête 
y voient une preuve d’interférence du politique dans le travail de la police.

PHOTO ROBERT NADON, ARCHIVES LA PRESSE

Florent Gagné, directeur de la Sûreté du Québec, et Serge Ménard, 
ministre de la Sécurité publique, commentent le rapport de la commission 
Poitras, en février 1999

Sous le règne de Serge Barbeau survinrent des bavures importantes. 
L’affaire Matticks, où les policiers avaient planté une télécopie incriminante. 
La commission Poitras a réclamé un grand ménage. Exit Serge Barbeau, 
arrive un premier civil en 1998, Guy Coulombe, un immense administrateur, 
qui faisait sourciller les mandarins en parlant candidement de « la police du 
gouvernement ». À son départ la même année, des conseillers de Lucien 
Bouchard ont invité à souper un haut fonctionnaire, Florent Gagné.

Quand on lui a annoncé qu’on le voyait à la SQ, j’ai pensé qu’il allait prendre 
ses jambes à son cou et s’enfuir du restaurant Continental.

Un témoin

En 2003, les libéraux de Jean Charest sont élus et Normand Proulx, ancien 
responsable de la sécurité des personnalités doté d’un bon réseau politique, 
est nommé. Sa gestion et ses voyages incessants à l’étranger avaient 
exaspéré ministre et collaborateurs. Richard Deschesnes lui succède en 
2008 et part peu après  l’élection de  Pauline  Marois, qui  lui  préfère  une 
« police-police », Mario Laprise. M. Laprise n’avait pas de copains politiques, 
mais un ennemi influent, le député Guy Ouellette, les deux s’étaient frottés 
à l’époque de la guerre au crime organisé.

En 2014, Philippe Couillard est élu et, coïncidence, la Sûreté change 
encore de patron. Martin Prud’homme, ex-policier devenu sous-ministre 
à la Sécurité publique, remet l’uniforme. Après un mandat brillant comme 
intérim au Service de police de la Ville de Montréal, M. Prud’homme 
reviendra brièvement à la SQ avant d’être relevé de ses fonctions après 
une plainte de l’ex-directrice des poursuites criminelles et pénales 
Annick Murphy. Après des mois de négociations infructueuses, il poursuit 
actuellement le gouvernement suivant, celui de la Coalition avenir Québec, 
qui l’a suspendu…
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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.

Ferro Rodrigues: A primeira figura da 
tragicomédia nacional

Por
 Jornal O DIABO

“Almeida Santos tinha uma fina inteligência política, tão fina que por vezes 
parecia cínica. Jaime Gama é superiormente inteligente e um homem culto. 
A comparação com os seus antecessores mostra como a elevação de 
Ferro Rodrigues a Presidente da AR é um dos maiores sinais de declínio 
da vida política portuguesa. Costuma dizer-se de algumas pessoas que 
são profundamente inteligentes. No caso de Ferro Rodrigues, a falta de 
inteligência é profunda.”        (João Marques Almeida)

Ferro manda calar deputados quando não concorda com eles, fala com 
a arrogância de quem se considera dono do hemiciclo, insiste em rituais 
políticos quando todo o País está trancado em quarentena, sonha acordado 
com cabalas contra si e contra “Abril” e tornou-se tão azelha e inconveniente 
que até camaradas seus se sentem incomodados. Algo não está bem na 
cabeça do presidente da Assembleia da República.

Ferro Rodrigues, nascido na burguesia citadina lisboeta, estudou no Lyceé 
Français e no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, 
fazendo depois carreira como economista em organismos do Estado. 
Tornou-se politicamente activo como esquerdista em 1969 (tinha 20 anos), 
ao ser eleito para os corpos gerentes da Associação de Estudantes do seu 
Instituto, associação a que viria a presidir em 1971 e 1972. 

Praticante da palavrosa conspirata de café e de escritório, que então 
era apanágio do reviralho, e exibindo como coroa de glória ‘antifascista’ 
uma detenção episódica numa manifestação do 1º de Maio, em 1973, 
Ferro Rodrigues era nos tempos da Outra Senhora um excelentíssimo 
desconhecido; tão desconhecido que o Estado ‘fascista’, ignorando os 
seus devaneios ideológicos, continuou calma e benemeritamente a dar-lhe 
emprego e a pagar-lhe o ordenado.

Por alturas do 24 de Abril, Ferro Rodrigues não passava de mais um 
conspirador vocacional, como tantos outros filhos-família que competiam 
entre si para mostrar que eram mais “corajosos”, “originais” e “revolucionários” 
do que o vizinho. Talvez alardeasse um esquerdismo ligeiramente excessivo 
para o estatuto económico-social que exibia – mas, nesses tempos, quanto 
mais ‘shocking’, melhor. Era o tempo das calças ao boca-de-sino, não 
esqueçamos, símbolo máximo dos excessos desnecessários.

Ferro Rodrigues esteve entre os fundadores do Movimento de Esquerda 
Socialista (conhecido pelo acrónimo MES), pouco depois do 25 de Abril, 
num naipe em que se destacavam o arquitecto Nuno Theotónio Pereira (por 
sinal, sobrinho de um ministro de Salazar), o engenheiro João Cravinho 
(por sinal, antigo assessor do ‘fascista’ Marcello Caetano na Presidência 
do Conselho) e os advogados da última moda Jorge Sampaio (por sinal, 
filho de um antigo director-geral do ‘fascismo’) e José Manuel Galvão Teles 
(por sinal, sobrinho de outro ministro de Salazar). Era uma gente “bem” 
que apenas mantinha o luxo de navegar na extrema-esquerda, luxo aliás 
comum entre “católicos progressistas” (outra espécie de que me ocuparei 
num outro dia), alguns dos quais também estiveram no parto do MES 
(lembro, por exemplo, Manuel de Lucena e Nuno de Bragança).

Formaram, pois, o seu clube privativo, que se apresentava eticamente 
à sociedade como filantrópico, já que os seus dirigentes poderiam ter-
se instalado comodamente à direita mas faziam o sacrifício de abraçar o 
marxismo-leninismo por amor aos pobrezinhos. Tão queridos!

A papelada produzida por esta trupe seria hoje de rebolar a rir, se não 
marcasse um período sinistro da História recente de Portugal. Entre 
comunicados, panfletos e “palavras de ordem”, o MES apoiou tudo o que era 
mau – os “saneamentos” políticos, a anarquização das Forças Armadas (“em 
frente, pelo exército popular!”, diziam eles), o assalto ao poder (“contra os 
órgãos de poder do Estado burguês”, entre eles a “Assembleia burguesa”), 
as ocupações selvagens de casas, de terras, de empresas e de jornais, as 
violências físicas e as intimidações, o rol completo dos desmandos que se 
seguiram ao 25 de Abril. 

O delírio era tal que, ao fim de poucos meses, em Dezembro de 1974, 
um grupo de dirigentes se afastou da linha extremista dominante para ir 
formar outro clube, ligeiramente menos “proletário”, a chamada Intervenção 
Socialista. Era o “grupo do Flórida”, por referência ao hotel lisboeta onde 
Sampaio e companhia se reuniam para traçar os destinos da humanidade, 
entre duas flûtes à Champagne.

Mas Ferro Rodrigues ficou, empedernido no Comité Central, e haveria de 
ficar até ao fim próximo: é a sua costela trágico-cómica de patinho feio do 
PREC. Estava entre a meia dúzia de dirigentes máximos quando o MES 
disputou as primeiras eleições legislativas, em 1975, obtendo 58.248 votos 
em todo o país (um por cento). No sufrágio seguinte, em 1976, o descalabro 
foi ainda maior: 31.332 votos (0,6 por cento). E assim teria continuado, em 
plano inclinado até ao arraso final, se o astuto Comité Central não tivesse 
tomado a decisão de deixar de concorrer às “eleições burguesas”, furtando-
se de todo ao escrutínio do povo “reaccionário”. Quando correu os taipais, 
em 1981, o patético MES tinha um número desconhecido de militantes – 
provavelmente, um número igual ao total de membros do Comité Central.

Nesta altura, Ferro Rodrigues era mais um desempregado político. 
Mantivera contactos com os kamaradas da Intervenção Socialista, apoiara 
a candidatura de Otelo Saraiva de Carvalho à Presidência da República, 
ajudara a criar outro clube inorgânico (a fantomática Nova Esquerda), mas 
daí nada vinha de palpável. Estes grupelhos, que se representavam a si 
mesmos e aos primos, precisavam da mãozinha de quem os ajudasse a 
trepar na árvore da política. E foi a mão de Mário Soares, que eles tinham 
passado anos a morder, que acabou por trazê-los à tona em 1986. 

Num célebre jantar no restaurante Porto de Abrigo, ao Cais do Sodré, 
Sampaio, Ferro e as respectivas cangalhadas resolvem por uma vez 
esquecer o seu sacrossanto esquerdismo e aderem à odiada “democracia 
burguesa”: filiam-se todos no PS. De então em diante, abrem-se para os 
antigos marxistas-leninistas as portas ‘fascistas’ da política “reaccionária”. Às 
tantas, damos com Ferro a professor universitário. De repente, é deputado. 
Em 1989, vemo-lo a representar a direcção socialista na negociação directa 
com Álvaro Cunhal de um acordo de coligação PS/PCP para a Câmara 
de Lisboa. Em 95, sob o inefável e seráfico Guterres, sobe ao Governo. E 
em 2002, tendo feito o seu hábil caminho no aparelho socialista, é eleito 
secretário-geral do PS. A sua moção populista ao Congresso seguinte foi 
já consagrada com uma votação à Kim Il-Sung pelos 1.500 delegados 
socialistas; a sensata moção alternativa, proposta pelo ex-deputado 
Henrique Neto, obteve apenas dez votos. Chegava o tempo da gritaria.

Mas aquele ar de triste sofredor de Ferro Rodrigues, aquela expressão 
retorcida de pessimismo e derrota que ele sempre traz afivelada, tem uma 
explicação: é que ele é realmente um triste e sofredor pessimista derrotado 
e retorcido. E teimoso, por acréscimo ideológico. Em 2002 chegou a líder do 
PS, sim, mas de nada lhe serviu a vitória. Varrido em eleições legislativas 
pelo insignificante Durão Barroso, Ferro Rodrigues penava em fel na 
oposição quando o seu porta-voz, Paulo Pedroso, foi preso no âmbito do 
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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.

caso Casa Pia. O nome do líder do PS chegou a ser mencionado, mas 
sem qualquer concretização judicial (é desse período uma expressão sua 
sobre o segredo de Justiça que uma Senhora não poderia repetir sem 
corar, mas que mostra o respeito que ele tem pela Justiça “burguesa”). 
Por fim, descredibilizado, mais uma vez derrotado e ignorado, amargurado 
por Sampaio ter chamado Santana Lopes ao Governo quando Durão 
Barroso fugiu a abocanhar um cargo na Europa, Ferro Rodrigues demitiu-
se e abocanhou ele próprio um tacho enquanto era tempo: o cargo de 
representante permanente de Portugal junto da OCDE, em Paris, onde se 
manteve burguêsmente entre 2005 e 2011. Regressou então ao parlamento 
‘fascista’, sempre triste e amargo, atravessando a legislatura a insultar o 
Governo de Pedro Passos Coelho. Esta foi a sua credencial de acesso à 
presidência da Assembleia da República.

O Partido Socialista indicou esta sorumbática criatura para o cargo, em 2015, 
por uma razão simples: era um apoiante entusiasta da solução da geringonça e, 
portanto, seria no parlamento um garante de que as coisas corriam sobre rodas 
oleadas. Antigo corifeu da extrema-esquerda, tinha boa aceitação nos círculos 
marxistas-leninistas-estalinistas-trotskistas e era também, aos olhos do PC e do 
BE, um garante da “boa vontade” do PS. Entrou com pezinhos de lã no exercício 
do cargo, fazendo a Costa os fretes políticos de que este precisou sem se tornar 
excessivamente notado. Posicionava-se, assim, para uma reeleição em 2019, 
embora o seu cadastrode exaltado ex-MES ainda fizesse torcer alguns narizes 
no Largo do Rato.

Em 2019, Ferro Rodrigues já tinha prestado à geringonça os serviços de que 
esta precisara e, do ponto de vista do malabar Costa, podia ser mantido no 
cargo ou descartado, era indiferente. Olhando à volta, contudo, não havia 
senadores que se destacassem como alternativa. As únicas excepções 
eram Carlos César (que manifestava crescente apetência pelo lugar) e João 
Soares (que noutras circunstâncias talvez não se importasse de aceitar).

Abra-se aqui parêntesis para referir que João Soares ficara magoado 
com o episódio da saída do Governo por causa de uma tirada literária 
sobre bengaladas no Facebook, e desejava, por isso, voltar a ganhar 
independência e distância como figura de proa das hostes moderadas (a 
chamada “ala direita do PS”, que vai aos toiros, detesta o MPLA, gosta da 
boa mesa e de senhoras bonitas e mantém contacto descontraído com 
“perigosos reaccionários” – uma “ala direita” em que alinham, com maior 
ou menor compromisso, Jaime Gama, Francisco de Assis, Sérgio Sousa 
Pinto e outros descontentes). Estava, portanto, fora da corrida e nem 
sequer quis entrar nas listas eleitorais do partido.

Assim, no momento de preparar candidaturas à presidência parlamentar, o 
querido líder fez saber que indicaria Ferro Rodrigues, não porque o amasse 
profundamente, mas para se ver livre da única alternativa praticável, o 
indesejado Carlos César. Este, também ligado à “ala direita” do partido, 
vinha dando sinais crescentes de inquietude, ameaçando pôr fim ao 
idílio com António Costa e questionar a continuação do entendimento 
com a extrema-esquerda, e isso não convinha mesmo nada. Um outro 
argumento, aos olhos de Costa, aconselhava o afastamento de Carlos 
César: a sua fama (e, ao que se diz, alto proveito) de pouca preocupação 
com a ética política e um longo rabo-de-palha de empregos e sinecuras 
propiciados a amigos e, sobretudo, familiares. Esta fama, exposta com 
ênfase na imprensa, ameaçava manchar perigosamente o cartão de visita 
de um homem como Costa, que já de si tinha sido, por sua vez, braço 
direito do hoje arguido Pinto de Sousa. Portanto, avançou Ferro.

Só que o Ferro da presente legislatura não é já o Ferro da legislatura anterior. 
Vendo quatro anos limpos à sua frente, certamente o encerramento de uma 
carreira política recheada apenas de fracassos, para ele chegava a hora 
da vingança. Nada tendo já a perder, pretende hoje desagravar o marxista-
leninista falhado do MES, o líder falhado de um PS que ele esquerdizou 

para conduzir à derrota, o deputado e o ministro “burguês” sem história, 
o diplomata acidental de quem ninguém se lembra, o homem azedo, de 
fácies horrível e trejeito biliar que percebeu só ter uma maneira de ficar na 
história: pela negativa. Chamam-lhe extremista? Deixá-los chamar! Excede-
se e torna-se uma caricatura de si mesmo? Ele quer lá saber! Acham que 
excede todos os limites? Ainda não viram nada! 

Porque este é que é o verdadeiro Eduardo Ferro Rodrigues: o homem 
que estudou no capitalismo com a ideia de um dia o destruir; o burguês 
que se nega a si mesmo para renascer na ditadura do proletariado (não 
como proletário, cruzes canhoto!, mas como ‘quadro’ que ensina o bê-á-
bá às massas); o delegado do Comité Central que apoiou as ocupações, 
os “saneamentos”, as comissões revolucionárias de moradores, e por isso 
ganhou cadastro na anarquização de Portugal; que exigiu a “nacionalização” 
das empresas e o “controlo operário”, e por isso se tornou cúmplice na 
falência da economia; que exultou com a prisão dos ‘fascistas’, que saudou 
o cerco e sequestro ao comício do CDS no Palácio de Cristal, que apoiou 
os ocupantes do jornal ‘República’ contra Soares e demais “conspiradores 
contra-revolucionários” (andava então a Mãezinha do actual primeiro-
ministro a escrever em jornais “reaccionários”, como ‘A Luta’); que esteve 
ao lado das “campanhas de dinamização” do MFA para “lavar o cérebro” 
ao povo; que se perfilou nos Grupos Dinamizadores da Unidade Popular 
(GDUP), ao lado da estalinista UDP, da frentista FSP e do PRP, que viria 
a celebrizar-se nas Brigadas Revolucionárias, responsáveis por crimes de 
sangue; que com a ridícula representação dos seus 30 mil votos alinhou 
com Costa Gomes, Vasco Gonçalves, Saraiva de Carvalho, a 5ª Divisão, 
tudo o que de mau, de pérfido (e, já agora, de anti-democrático) o 25 de 
Abril produziu. Porque este é o autêntico Ferro Rodrigues: aquele que foi 
derrotado em 25 de Novembro de 1975 e anda há 45 anos a tentar (sem 
conseguir) digerir a derrota.

Não me surpreende que dali, daquele lugar a que o alcandoraram, e 
de onde olha o hemiciclo “de cima”, Ferro Rodrigues se sinta rodeado de 
“reaccionários”. A sua atitude para com os partidos menos à esquerda, de 
sobranceria e até rude má-educação, não indica outra coisa. Quando, há 
tempos, admoestou desabridamente um deputado populista argumentando 
que ele usava excessivas vezes a palavra “vergonha”, não foi o presidente 
de um parlamento democrático que falou: foi o velho rezingão do Comité 
Central do MES, ofendido pela simples ideia de um ‘fascista’ ter assento em 
São Bento. Muitos pensaram que a diatribe alcançava apenas André Ventura. 
Ingenuidade! Chegou agora a vez do CDS, cujo deputado João Almeida, 
sempre tão cordato e amiguinho do sistema, também ficou a saber como 
elas mordem. Almeida diz agora que Ferro “acha que é dono de valores, do 
regime, e dono do Parlamento”. Exactamente: é isso mesmo que ele acha.

De aqui em diante, tendo conseguido afirmar-se como tonto de serviço e 
bufão sem emenda, só podemos esperar ainda pior de Ferro Rodrigues. 
Já depois da teimosia patetóide em torno da sessão do 25 de Abril no 
parlamento, quando se esperava que metesse a viola no saco para não 
fazer mais estragos, Ferro voltou à guerrilha para descartar o uso, nessa 
mesma sessão, das máscaras faciais que Costa anda a recomendar aos 
portugueses. “Então íamos mascarados para o 25 de Abril?” – atirou Ferro, 
desafiador, a ver quem lhe respondia à provocação. Na própria sessão voltou 
à carga, agora citando Sérgio Godinho e Luís Sepúlveda, dois “autores” de 
estimação do cosmos em que ele próprio voga, como satélite perdido em 
busca do ponto de colisão. Não, o ton-ton do Comité Central não vai ficar 
por aqui.

O líder do PS e o Presidente da República terão agora de beber o cálice até 
à última gota: um escolheu-o para o cargo, o outro apaparica-o com elogios. 
Cumplicidades a este nível pagam-se caras, na vida pública. A “política 
burguesa” tem destas coisas. ■



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

18

 www.facebook.com/museucombatente.oficial                https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial

 DIA DAS OPERAÇÕES DE PAZ E HUMANITÁRIAS
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 DIA DAS OPERAÇÕES DE PAZ E 
HUMANITÁRIAS

Já é tradição no Museu do Combatente as comemorações em homenagem 
aos militares das Operações de Paz e Humanitárias, da NATO, ONU e EN.

O ano transacto, de pandemia, a cerimónia foi reduzida, mas este ano 
contámos com um cerimonial similar ao dos anos transactos.

Entre outros eventos a acontecerem, teremos de igual modo os painéis das 
Forças Nacionais Destacadas actualizado, e um painel dedicado à APCA – 
Associação Portuguesa dos Capacetes Azuis, que tem como fim representar 
todos os cidadãos que participaram em Missões das Nações Unidas ao 
serviço de Portugal, promovendo a paz e  a cooperação .

Com o lema “Pela Paz, por Portugal”, a APCA é uma associação criada em 
2020 por Capacetes Azuis das Nações Unidas (Peacekeepers). Um conjunto 
de pessoas que participaram em Missões de Paz com um sentimento comum 
de partilhar as suas experiências e elevar os valores da Carta das Nações 
Unidas, e este ano tornou-se também Núcleo da Liga dos Combatentes.

Outra exposição estará associada ao desempenho dos capacetes azuis na 
Bósnia, e terá como tema textos e cartoons do livro “Bosnia 95: Peacekeeping 
in a War zone”, do Coronel Paulo Gonçalves.

Sócio da Liga dos Combatentes, e a seu pedido, o Museu do Combatente 
colaborou , em 29 e 30 de Novembro 2016 com um ice-breaker e um jantar 
numa das cerimónias da 13ª edição da NATO Lessons Learned Conference, 
Joint Analysis & Lessons Learned Centre (Jallc) no Museu do Combatente 
, sendo o Brigadeiro – General Mário Barreto (Força Aérea Portuguesa) 
Comandante da Jallc, estando envolvidas mais de 200 pessoas.

O Coronel Técnico de Operações de Circulação Aérea e Radar de Tráfego 
Paulo Jorge Machado Dias Gonçalves nasceu em Lisboa a 9 de Março 
de 1961. Ingressou na Força Aérea Portuguesa em Janeiro de 1981 e, 
após completar a sua formação técnico/militar na Base Aérea N.º 2 (Ota), 
foi colocado no Comando Operacional da Força Aérea, em Lisboa, para 
desempenhar funções no Centro de Coordenação e Informação de Voo 
Militar. Com uma formação variada frequentou, de 1985 (Curso de Formação 
de Oficiais do Quadro Permanente) até 2002, Curso de Promoção a Oficial 
Superior,sendo Comandante de Esquadrinha e Comandante de Esquadra 
de Tráfego Aéreo, e exerceu funções no Centro de Circulação Aérea e 
Navegação, Oficial de Relações Públicas no Comando da OTAN para a 
Área Ibero Atlântica (CINCIBERLANT) – Oeiras;  no Gabinete do Chefe do 
Estado-Maior da Força Aérea ( Oficial de Informação Pública),no Comando 
na Aliança Atlântica em Bruxelas (coordenar a execução da componente 
militar da Cimeira da OTAN em Lisboa), Subdirector do Museu do Ar, em 
Sintra, na Divisão de Operações do Estado-Maior da Força Aérea, ( Chefe 
de Repartição de Planeamento Operacional e Doutrina), Centro de Análise 
e Lições Aprendidas da OTAN (JALLC), em Lisboa , Direcção de Instrução,     
( Subdiretor), de ChefedoServiçodeDocumentaçãodaForçaAérea.

Missões:

No ano de 1992 participou numa missão das Nações Unidas (UNDP), para 
apoiar o processo eleitoral em Angola, sendo responsável pelas operações 
aéreas da ONU na Província do Moxico – em Luena.

Entre Janeiro de 1995 e Janeiro de 1996 participou numa missão das Nações 
Unidas (UNPROFOR), como Observador Militar no conflito da ex-Jugoslávia, 
tendo desempenhado funções na Sérvia, na Bósnia e na Croácia.

Em 2002 fez parte da Força de Reação Rápida da OTAN, na Equipa de 
Resposta a Eventos Nucleares, Radiológicos, Biológicos e Químicos, 
como Oficial de Informação Pública. Foi membro desta equipa nos anos de 
2002,2004e2006,tendodesempenhadofunçõesempaísesaliados.

Em 2007 foi o Oficial de Informação Pública na missão da OTAN para o 
Policiamento Aéreo dos Países Bálticos, na Lituânia.

Em 2008 foi o Chefe do Gabinete de Visitantes e Protocolo da missão da 
União Europeia para a Bósnia Herzegovina (ALTHEA).

Entre Abril de 2012 e Outubro de 2014 participou na missão das Nações 
Unidas no Afeganistão (UNAMA).

No seu registo constam 14 louvores e 17 medalhas, sendo a Medalha de 
Serviços Distintos, de grau prata, imposta pelo Presidente da República em 
20 de Setembro de 2017 na Cerimónia Comemorativa do 15.º Aniversário do 
Joint Analysis and Lessons Learned Centre (JALLC) da NATO.

Deixou o seu emprego na Força Aérea Portuguesa em  26 de Dezembro de 
2019 — Chefe do Serviço de Documentação - Alfragide, Lisboa, Portugal

Tem publicados os seguintes trabalhos : JALLC (NATO) Visual Identity 
Guidelines, JALLC (NATO) Strategic Communication Framework & Public 
Affairs Plan, Manual de Instrução FAP Ajudas Rádio e Radar; Manual NATO 
(SOUNTHLANT) Public Affairs Officer; Manual Forças Europeias (EUFOR) 
Military Protocol; Manual Força Aérea Portuguesa “Relações com a Imprensa”; 
tese - “O VORTAC ajuda Rádio à Navegação”; tese “A comunicação social 
como arma no campo de batalha”; vários trabalhos ONU para investigação e 
assessoria militar à decisão política;

O Coronel Paulo Gonçalves é casado e tem três filhos adultos.

De https://www.emfa.pt/biografia-585-paulo-jorge-machado-dias-goncalves
Um testemunho interessante foi o da sua filha Marina em Dezembro de 2020, 
quando lhe perguntaram o que teria para mostrar da quarentena de 2020? E 
Marina Gonçalves contou:

“ A pedido do meu pai, transformei o manuscrito do seu livro numa publicação 
em papel e em formato digital. Há muito tempo atrás o meu pai disse-me 
“Sabes, ando a escrever um livro sobre a minha missão enquanto Capacete 
Azul na guerra da Bósnia.” Depois de um longo percurso ter o livro “Bosnia 
95: Peacekeeping in a War zone” nas mãosédeverasimpressionante.

Ao serviço do país o meu pai foi destacado para a guerra na Bósnia 
Herzegovina como Capacete Azul para ajudar a manter uma paz que não 
existia. Foi um ano difícil na minha casa, eu era pequena mas lembro-
me perfeitamente da força da minha mãe, da forma como levou a nossa 
família em frente como uma guerreira, uma lutadora que tinha o seu marido 
literalmente num lugar de horrores, onde voam balas, onde se tiram vidas. 
Apesar disso, a minha mãe proporcionava-nos um ambiente familiar feliz, 
com uma fé tão forte que a esperança virava confiança. Não havia forma de 
telefonar, de saber como o meu pai estava, apenas muito de vez em quando 
se conseguiam falar durante o período de tempo em que nessa guerra ele 
estava. Eu tinha a perspectiva de quem fica em terra, este livro trouxe-me 
a perspectiva de quem vai. De quem olha em frente e entra no avião em 
direcção ao que certamente não seria nada fácil. De quem quando aterra, 
a primeira coisa que lhe pedem para fazer é para assinar o seu testamento.

O meu pai teve o discernimento de levar consigo diários de bordo durante o 
tempo em que esteve nesta missão. Assim além de registar o que acontecia 
para os detalhes não se perderem no tempo e na memória, começou a fazer 
cartoons de diversas situações, coisas sérias que podiam ser olhadas de 
uma forma engraçada ou até mesmo sarcástica. Num teatro de guerra tirar 
fotografias pode ser visto como algo muito negativo, pode ser considerado 
com um acto de espionagem por exemplo, mas desenhar não tem essa 
conotação e consegue até mesmo unir as pessoas que estão numa situação 
difícil, pode tornar leve o que é pesado. Assim esta era mais uma forma de 
registar o que se passava, e este livro tem a colectânea desses desenhos.

Se tiverem interesse em saber o que se passou nesta guerra, ter o olhar de 
quem tinha ordens para manter uma paz que não existia, leiam este livro. Se 
tiverem curiosidade em ver como se podem fazer cartoons engraçados com 
um tema tão difícil e horrível, leiam este livro. Se quiserem saber como o meu 
pai sobreviveu a um bombardeamento ao carro em que seguia… leiam este 
livro. …

Os meus parabéns ao meu pai por ter lutado pelo seu sonho de publicar o 
seu livro, foi uma batalha árdua. “ 

E esta é, sem dúvida, a melhor descrição que encontrei desta exposição.

Isabel Martins 29 de Abril de 2021
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Uma falsa sensação 
de democracia

Ao ouvir o juiz Ivo Rosa é impossível não perguntar: será isto a 
justiça igual para todos? Será isto o regular funcionamento das 
instituições? Será isto uma democracia?

Por HELENA MATOS / colaboradora Obs

 Um país convencido que o crime compensa. Três falências 
económicas não causaram um descrédito no regime e nos 
valores equivalente ao produzido pela leitura de Ivo Rosa sobre 
a acusação a José Sócrates. Portugal já faliu, já encontrou 
dezenas de cadáveres no rasto dos incêndios florestais, viu 
falharem planos e o prometido nunca ser devido. Mas a cada 
falhanço acreditava-se que eram os homens que falhavam e 
não o regime. Agora o caso é diferente: durante três horas e 
dez minutos, cada palavra de Ivo Rosa a dar os crimes mais 
graves como prescritos, a desvalorizar os testemunhos que não 
favoreciam José Sócrates ou a pretender que a corrupção e 
seu benefício acontecem num dia certo com agenda marcada 
para o efeito, fundamentavam a convicção em quem o ouvia 
de que não interessa o que se faz mas sim o argumentário de 
desresponsabilização que se cria e os alçapões da lei que se 
exploram. Pior, não só se tornou legítimo acreditar que o crime 
compensa como se dá como adquirido que compensa tanto 
mais quanto maior for o crime.

O mercadejador. 
“Todas as grandes mentiras da acusação caíram.” — declarou 
Sócrates à saída do tribunal. José Sócrates acabava de saber 
que iria ser julgado por três crimes de falsificação de documentos 
e três de branqueamento de capitais. Tinha acabado de ouvir 
que não iria ser julgado por corrupção, não porque não tivesse 
sido corrompido mas sim porque alguns dos crimes de corrupção 
de que estava acusado tinham prescrito. Mais ainda, foi dado 
como adquirido que tinha sido responsável por um “mercadejar 
com o cargo”.

O que teria arrasado a reputação de qualquer um, no seu caso 
é uma prova de inocência. Por mais absurda que tenha sido a 
prestação de Ivo Rosa – e foi! – há um ponto crucial nisto: um 
ex primeiro-ministro de Portugal vai a tribunal acusado de três 
crimes de falsificação de documentos e três de branqueamento 
de capitais e, vergonha das vergonhas, é dado como certo 
que mercadejou com o cargo. O futuro dirá se Sócrates vai ser 
julgado por mais crimes temos de perceber a gravidade desta 
acusação: três crimes de falsificação de documentos, três de 
branqueamento de capitais e mercadejar com o cargo. Se 
Sócrates fosse faroleiro era possível que ninguém nos demais 
faróis tivesse percebido que ele mercadejava com o cargo. 
Mas Sócrates foi primeiro-ministro e líder do PS. Mercadejou 
sozinho?

Um Ventura sempre à mão. Primeiro passo: apresentar André 
Ventura como o principal beneficiário do descrédito da justiça. 

Segundo passo: apresentar aqueles que questionam a decisão de 
Ivo Rosa como simpatizantes de André Ventura. Terceiro passo: 
conseguir que se perca o fio à meada do processo da Operação 
Marquês. Já foi assim com o caso Casa Pia em que na falta de 
André Ventura se culpavam forças obscuras de instigarem o 
populismo à conta do caso Casa Pia. No fim, o assunto tornou-
se uma espécie de tabu com o Bibi a tornar-se no indiscutível 
culpado. Espera-se que na Operação Marquês, a culpa não sobre 
para o motorista!

IRS: ainda vamos a tempo de exigir a Declaração Modelo Sócrates 
com anexo Ivo Rosa? A democracia, mesmo que na versão 
simulação precisa de manter uma certa coerência, logo alguns 
procedimentos deverão ser adoptados com rapidez. Por exemplo, 
ainda vamos a tempo de exigir que este ano as declarações de 
IRS dos portugueses passem a ter disponível o Modelo Sócrates 
com anexo Ivo Rosa, além do trivial Modelo 3 mais os anónimos 
anexos A, B C D… O Modelo Sócrates com anexo Ivo Rosa (ou 
vice-versa que para o caso tanto dá) prevê muito apropriadamente 
que se assinale a opção “Verba recebida, não declaro onde, para 
não me auto-incriminar e consequentemente isenta de tributação”.

Um José Sócrates convicto que vai voltar à política. José Sócrates 
acredita que vai voltar à política – as presidenciais de 2026 são 
um cenário possível. Mas, mesmo que a sua vida nos tribunais 
tal lhe permitisse, um possível regresso de Sócrates à política 
coloca questões doutra natureza, porque não está na natureza de 
Sócrates aceitar ser colocado numa confortável rectaguarda como 
aconteceu com Paulo Pedroso. Um regresso de Sócrates é antes 
de mais um problema para o PS. Os socialistas vivem no e para o 
poder e sabem que um regresso de Sócrates pode comprometer 
esse status quo. Sócrates na sua desmesura talvez ainda não 
tenha percebido o óbvio: não existem socráticos. Existem pessoas 
que outrora dependeram dele. Mas agora já não. Só isso. E isso 
no caso é tudo.

Abril de 2021 em Portugal: este é o mês em que vimos nas 
notícias gente a ser multada porque come dentro de um carro e 
um juiz a invalidar as provas de corrupção por parte do ex primeiro-
ministro. Quanto mais se apregoa a igualdade e a justiça mais 
aumenta o fosso entre os que vivem no regime das excepções 
e das interpretações criativas da lei – os realmente poderosos – 
e os outros, aqueles a quem se aplicam literalmente as leis, os 
regulamentos, as disposições, os códigos, as multas e as contra-
ordenações e que estão sempre em falta com alguma coisa. Da 
pessoa que nos passa à frente na fila do supermercado ao ex 
primeiro-ministro que recebe milhões sem dizer donde lhe vêm, 
institucionalizou-se a convicção que tudo pode ser feito porque 
provar que alguém se comportou deliberadamente de forma 
indevida é quase impossível.

Um país que trocou a moral pela criminologia. Entendamo-nos: 
Sócrates foi antes de mais um problema político tornado possível 
pelo pragmatismo do PS diante do poder. Um homem que vive de 
empréstimos, que esbanja o que não tem numa vida de nababo, 
que se enreda em mentiras desde os assuntos mais triviais — 
como a sua licenciatura — aos de maior responsabilidade, não tem 
condições para exercer cargos políticos. E para concluir isto não são 
precisos tribunais! Bastam princípios e bom senso. Quando o PS 
repete a ladainha do “à justiça o que é da justiça, à política o que é 
da política”, está sim muito tacticamente a evitar que se discutam os 
governos socialistas e a fulanizar no seu líder de então as culpas por 
actos que este obviamente não praticou sozinho.


