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JOURNAL COMMUNAUTAIRE EN FRANÇAISJORNAL COMUNITÁRIO EM PORTUGUÊS
A Guerra do Ultramar...
 

O Esforço de Guerra Português
 
Estudo de John Cann, financiado pelo Kings College de Londres.

1. Especialistas ingleses e norte-americanos estudaram comparativamente o 
esforço das Nações envolvidas em vários conflitos em simultâneo, principalmente 
no que respeita à gestão desses mesmos conflitos, nos campos da logística geral, 
do pessoal, das economias que os suportam e dos resultados obtidos.

Um deles, o americano John P. Cann, aquele que mais escreveu sobre o esforço 
de guerra português num estudo financiado pelo Kings College de Londres, chegou 
a várias conclusões.

Assim chegou à conclusão que em todo o Mundo só havia 2 Países que mantiveram 
3 Teatros de Operações de Guerra em simultâneo: a poderosa Grã-Bretanha, com 
frentes na Malásia (a 9.300 Kms de 1948 a 1960 - 12 anos); no Quénia (a 5.700 
Kms de 1952 a 1956 - 4 anos); e em Chipre (a 3.000 Kms de 1954 a 1959 ? 5 anos), 
e o pequenino PORTUGAL, com frentes na Guiné (a 3.400 Kms), Angola (a 7.300 
Kms) e Moçambique (a 10.300 Kms) de 1961 a 1974 (13 anos seguidos).  

Estes especialistas chegaram à conclusão que PORTUGAL dadas as premissas 
económicas, os seus recursos, a sua pequenez, as dificuldades logísticas para 
abastecer as 3 frentes, bem como a sua distância, a vastidão dos territórios em causa, 
e a enormidade das suas fronteiras, foi aquele que melhores resultados obteve.

Consideraram por último, que as performances obtidas por PORTUGAL, se devem 
sobretudo à capacidade de adaptação e sofrimento dos seus recursos humanos, à 
sobrecarga que foi possível exigir a um grupo reduzido de quadros dos 3 Ramos das 
Forças Armadas, comissão atrás de comissão, com intervalos exíguos de recuperação 
física e psicológica e às centenas de milhares de jovens que durante 13 anos combaterem 
naqueles territórios. Isto são observadores internacionais a afirmá-lo.

Estes homens que serviram durante 13 anos na Guerra do Ultramar, nos 3 Teatros 
de Operações, só pelo facto de aguentarem este esforço sobre humano que se 
reflecte necessariamente em debilidades de saúde precoces, mazelas para toda 
a vida, invalidez total ou parcial, e morte, tudo ao serviço da Pátria, merecem o 
reconhecimento da Nação, que jamais lhes foi dado.

2. Em todo o mundo civilizado, e não só em Países Ricos, cidadãos protagonistas 
dos grandes conflitos e catástrofes com eles relacionados, vencedores ou vencidos, 
receberam e recebem por parte dos seus Governos, tratamentos diferenciados do 
comum dos cidadãos, sobretudo nos capítulos sociais da assistência na doença, na 
educação, na velhice, e na morte, como preito de homenagem da Nação àqueles 
que lutaram pela Pátria, com exposição da própria vida.

Por todo o Mundo se veneram, recordam, imortalizam e se homenageiam os soldados 
que combateram em teatros de guerras, sejam eles vencedores ou vencidos. São 
às centenas os memoriais, as estátuas e os cemitérios onde repousam os que 
morreram em combate. Seria fastidioso citar todas as regiões planetárias onde isso 
acontece. Muitos dos nossos mortos foram abandonados nos territórios africanos, 
pelos sucessivos governos pós 25 de Abril e encontram-se sepultados aqui e ali 
como se de animais se tratassem.

Em PORTUGAL - Somos os únicos que não seguem os exemplos generalizados do 
tratamento diferenciado aos que serviram a Pátria em combate. E pior ainda. O cúmulo 
dos cúmulos. Quem combateu é censurado, vilipendiado e ostracizado. Pelo contrário os 
traidores / desertores, muitos dos quais fugiram e foram viver com mordomias de príncipes 
e outros que ainda hoje pululam no sistema político vigente, apelavam à morte dos soldados 
portugueses.

10 de Junho-Dia de Portugal

BIOGRAPHIE : MARQUIS DE SADE 
Donatien Alphonse François Marquis de Sade est né le 2 juin 1740 à 
Paris (France). Il est mort le 2 décembre 1814 à Charenton (France).

Biographie courte de Donatien Alphonse François Marquis de Sade 
- Donatien Alphonse François, Marquis de Sade, se marie en 1763 
et n’attend pas de voir naître ses trois enfants pour commettre de 
nombreuses infidélités. Il ne tarde alors pas à se faire arrêter suite aux 
scandales de moeurs qu’il multiplie. Emprisonné en 1768, il le sera de 
nouveau à de nombreuses reprises au cours de sa vie. Sade se trouve 
même condamné à mort en 1773, à la suite d’une ennième atteinte aux 
bonnes moeurs. Finalement, il échappe à la sentence et est de nouveau 
incarcéré. Depuis ses différentes cellules, Sade rédige des écrits 
subversifs, contes, romans et 
pièces de théâtre, dont un certain 
nombre ne seront publiés qu’au 
XXème siècle.

Le Dialogue entre un prêtre et un 
moribond (écrit en 1782, et publié 
en 1926) témoigne de son athé-
isme, quant à son écrit le plus 
célèbre, Justine ou les malheurs 
de la vertu (1791), il fait l’apologie 
du vice. Sade se place en 
radicale opposition avec la philo-
sophie du XVIIIème siècle dans ses 
textes - souvent aussi érotiques 
que philosophiques - ainsi que 
dans son style de vie. Il prône en effet le libertinage, le matérialisme et 
s’oppose à toute forme d’obéissance à une autorité autre que celle des lois 
de la nature. Considéré comme fou, le Marquis de Sade est interné en 1801 
et le restera jusqu’à sa mort en 1814

DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS MARQUIS DE SADE : 
DATES CLÉS

29 octobre 1763 : Sade est emprisonné à Vincennes

A 24 ans le Marquis Donatien Alphonse François de Sade est incarcéré 
sur ordre royal, au donjon de Vincennes. Cet emprisonnement sera le 
premier d’une longue série. Il sera accusé de «débauche outrée» à 
plusieurs reprises et ses libertinages lui voudront 30 années de prison 
tout au long de sa vie.
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 A Chuva  e o Bom Tempo

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

António Aleixo 1899-1949

M. Manuel José Mesquita
1943 – 2021

Páraquedista no Continente e em Comissão no Ultramar Português

A Família reunir-se-á em total intimidade na Agéncia funerária
Complexo MEMORIA

4231 ST-LAURENT, MONTREAL
Sexta-feira 11 de Junho de 2021 das 17 às 22 horas

O funeral, íntimo, terá lugar na
Igreja de SANTA CRUZ

60 RACHEL OUEST, MONTREAL
Sábado 12 de Junho às 10 Horas

As mais sinceras condolências a familiares e amigos com Votos 
de eterno descanso

Doença fatal obriga um Homem 
a deixar o seu posto

A Nova União Nacional – (versão 2)
Para aqueles que tanto se expandem com a data do 25 de Abril e das reeinvidicações 
do Movimento dos Capitães, vejamos a seguir alguns pontos sagrados na base 
deste Movimento e concernando o Direito à Liberdade de Pensamento e da 
Informação, contra todo o tipo de Censura. Assim, sobre a Comissão de Censura 
ou do Exame Prévio, diz-se na Constituição:

(...) A acção desta Comissão foi contestada e pouco tempo depois, com a Lei de 
Imprensa de Fevereiro de 1975 (Decreto-Lei nº85-C/75), deixou de fazer sentido. 
Estava instituída a Liberdade de Imprensa que viria a ser consagrada na 
Constituição entrada em vigor a 25 de Abril de 1976.

Infundados pelo espírito do “25 de Abril”, os artigos 37º e 38º da Constituição 
inscrevem “a Liberdade de Expressão e Informação” e “a Liberdade de 
Imprensa” nos direitos fundamentais da cidadania portuguesa. O artigo 37º diz 
claramente que “todos têm direito de exprimir e divulgar livremente o seu 
pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem 
como o direito de se informar, sem impedimentos nem discriminações”. 
Acrescenta que “o exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado 
por qualquer tipo ou forma de censura”.

O Artigo 38º, especificamente sobre a Liberdade de Imprensa, contem sete 
parágrafos:

“1. É garantida a Liberdade de Imprensa.
2. A Liberdade de Imprensa implica a liberdade de expressão e criação dos 
jornalistas e colaboradores literários, bem como a intervenção dos primeiros na 
orientação ideológica dos órgãos de informação não pertencentes ao Estado ou a 
partidos políticos, sem que nenhum outro sector ou grupo de trabalhadores possa 
censurar ou impedir a sua livre criatividade.
3. A Liberdade de Imprensa implica o direito de fundação de jornais e de quaisquer 
outras publicações, independentemente de qualquer autorização administrativa, 
caução ou habilitação prévias.
4. As publicações periódicas e não periódicas podem ser propriedade de quaisquer 
pessoas colectivas sem fins lucrativos e de empresas jornalísticas e editoriais sob 
forma societária ou de pessoas singulares de nacionalidade portuguesa.
5. Nenhum regime administrativo, ou fiscal, nem política de crédito ou comércio 
externo, pode afectar directamente ou indirectamente a Liberdade de Imprensa 
devendo a Lei assegurar os meios necessários à salvaguarda da independência 
de imprensa perante os poderes político e económico.
6. A televisão não pode ser objecto de propriedade privada.
7. A Lei estabelece o regime dos meios de comunicação social, designadamente 
dos pertencentes ao Estado, mediante um estatuto da informação.”

...Ora, segundo a Lei agora publicada e apoiada pela aprovação do PR, os jornais 
apenas poderão publicar aquilo que o Governo concede e tudo quanto possa 
pôr questões aos procedimentos governamentais serão considerados contra o 
Governo e, como tais, como anti-governo, impedidos de publicação. Como se fazia 
no tempo da União Nacional será, tudo pelo Governo e nada contra o Governo. 
Viva o Socialismo! Viva a República. Viva Costa e Viva Marcelo! Porque, como 
disse Lenine:”Quem não é por mim, é contra mim”.

Cada vez mais se justifica a imperiosa necessidade do afastamento do socialismo 
da governação portuguesa e o restabelecimeto da Ordem e do Bem Estar do País 
e da sua população. Portugal precisa e tem direito à Liberdade, à Disciplina e ao 
Progresso.

Foi, creio, nesse espírito, constituído o MEL-Movimento Europa e Liberdade que 
recentemente realizou o seu 3º Congresso considerado o “congresso das direitas”, 
para o qual foram convidados alguns líderes de relevo, entre os quais, os chefes 
de partidos que fazem a Oposição ao Governo social-comunista,  lembrando as 
palavras de Sá Carneiro em resposta a M. Soares que lhe sugeria a formação de 
um partido liberal deixando a social-democracia para o socialismo democrático, 
fazendo Sá Carneiro indignado dizer:” O PS? O PS é um partido de comunistas”.

Foram então convidados, entre outros, o chefe do PSD o morno Rui Rio e o chefe do 
Chega, André Ventura. Este, muito aplaudido durante e no final do seu improvisado 
discurso.

Rui Rio, a quem Pinto Balsamão disse numa pausa do Congresso , “quando 
fundamos o PSD, este era centro-esquerda”.  Ao subir para o palco do auditório 
do Centro de Congressos de Lisboa, Rui Rio esclareceu o posicionamento do 
PSD. “Quando entrei na sala, o ecrã estava amarelo e não dizia ali congresso 
nas direitas. Se dissesse, eu não podia entrar seria barrado (…). O PSD não é 
um partido de direita, quando nasceu em 1974 era de centro e marcadamente de 
centro-esquerda”, afirmou, recebendo poucos aplausos da plateia.

Devo dizer de que a vitória como chefe do PSD devia, na minha modesta apreciação, 
ter sido contestada e anulada. A “aparente” fraude da organização da campanha 
em Ovar, onde carrinhas  transportavam eleitores com privilégios de acessão à 
sala, que iam e vinham todos da mesma morada votarem por Rui Rio, obrigava 
à suspensão da actividade e esclarecimento imediato da situação. De resto, não 
compreendi o silêncio de Santana Lopes. Considero no entanto, a chefia de Rio, 
uma violação às normas e à étnica que  deveria existir. Curiosa a sua lamentação 
ao declarar-se confundido do PS não aproveitar o chefe de oposição que tem.... 
estará mendigando uma qualquer mordomia de António Costa?

André Ventura criticou Rui Rio de não ter feito oposição à direita e situou o partido 
Chega como o único que enfrenta a esquerda, sendo na sua opinião, um partido 
que nasceu para governar proclamando, nunca “haverá um governo de direita sem 
o Chega o que será uma grande transformação” sobretudo considerando que as 
sondagens há muito colocam o Chega em terceiro lugar junto aos principais partidos.
Pronto a ser balanço do poder, Ventura afirmou que só fará isso se a maioria 
governamental aceder a respeitar os príncipios fundamentais do programa do 
Chega e incentivou todos a fazerem frente e desalojarem os sociallistas há muito 
instalados e convencidos de serem os únicos capacitados a dirigirem o país. Para tal 
não contem com o Chega para ser mole, para ser a direita fofinha mas é necessário 
união contra os socialistas. Não é preciso sairmos daqui de mãos dadas a cantar 
juntos, mas é tempo de os vencer, de os ultrapassar”. E para combater a “esquerda 
mais hipócrita da Europa” não será com bombons mas sim, com pancada política. 
O discurso de André Ventura foi frequentemente aplaudido pela plateia, enquanto 
que Rui Rio ficava na sombra e nas tentativas de aproximação com o PS. Nos dois 
primeiros dias Rio foi alvo de críticas dos outros partidos e demonstrou grande 
fraqueza em não saber reagir a todas os ataques sofridos. Mostrou fraqueza e 
incapacidade de compreender que a reunião ali vivida quis desde o início salientar 
a necessária substituição dos socialistas.

Se fosse nossa intenção pontuar este “derby” seria natural ficarmos por 10 a 0 a 
favor de André Ventura e o Chega.

Raul Mesquita
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TENTATIVA DE INVASÃO DE PORTUGAL EM  
      1940...
 
  “Decidi preparar a invasão de Portugal”

Por Maria José Oliveira  (in Público)

Em 1940, o Alto Estado-Maior espanhol elaborou, a pedido de Franco, um plano de 
ataque a Portugal, com a ocupação de Lisboa e a tomada de toda a costa nacional. 
O documento foi descoberto pelo historiador espanhol Manuel Ros Agudo, que 
esteve em Lisboa, para dar uma palestra sobre o tema

O plano não permitia qualquer falha. Tudo começaria com um ultimato (impossível 
de cumprir) e um prazo limite de 24 horas ou 48 horas, findas as quais teria início 
a invasão de Portugal.

A operação incluía intervenções por terra, ar e mar e as primeiras incursões 
terrestres, realizadas por um contingente de 250 mil combatentes espanhóis, 
avançariam em direcção a Ciudad-Rodrigo, Guarda, Celorico da Beira, Coimbra, 
Lisboa, Elvas, Évora e Setúbal - a ocupação da capital e a divisão do país em três 
parcelas constituíam os passos fundamentais para a conquista de Portugal. Ao 
longo de quase 70 anos, o Plano de Campanha nº 1 (34), o grande projecto de 
Franco para invadir Portugal, delineado em plena II Guerra Mundial (1940), esteve 
“adormecido” nos arquivos da Fundação Francisco Franco. Os rumores da tentação 
franquista de conquistar Portugal há muito que circulam no meio historiográfico - 
até porque uma das grandes orientações da política externa de António de Oliveira 
Salazar, durante o conflito mundial, consistia na independência nacional face à 
ameaça da anexação espanhola. Mas só recentemente foi possível confirmar que 
os temores de Salazar tinham justificação.

Em 2005, o historiador espanhol Manuel Ros Agudo foi o primeiro investigador a 
aceder às cem páginas que compõem o plano de ataque contra Portugal, elaborado 
pela 1ª secção do Alto Estado-Maior (AEM) espanhol no segundo semestre de 
1940. O ineditismo da descoberta levou o investigador, de 47 anos, a dedicar-lhe 
um capítulo na sua obra A Grande Tentação - Franco, o Império Colonial e o projecto 
de intervenção espanhola na Segunda Guerra Mundial, recém-editada em Portugal 
pela Casa das Letras. Ros Agudo foi um dos oradores da conferência A Península 
Ibérica na II Guerra Mundial - Os planos de invasão e defesa de Portugal, a realizar 
no Instituto de Defesa Nacional, a partir das 14h30, numa iniciativa conjunta com o 
Instituto de História Contemporânea.

Devastador e célere

O projecto de invadir Portugal não configurava uma “acção isolada”, como se pode 
ler numa das alíneas dos documentos analisados por Ros Agudo. Tratava-se de 
uma operação preventiva, no âmbito da ambição franquista de declarar guerra à 
Inglaterra. Numa altura em que França já caíra sob o domínio da Alemanha nazi, 
Espanha, então com o estatuto de país não-beligerante, acalentava o sonho de 
um império norte-africano. Nem Hitler nem Mussolini podiam, em 1940, garantir 
a Franco a concretização deste desejo. Mas isso não fez esmorecer as ideias 
expansionistas e bélicas do “Caudilho”.

A guerra contra a Inglaterra teria início com a tomada de Gibraltar. Porém, os 
estrategas do AEM prenunciavam que a primeira resposta britânica a este ataque 
fosse “um desembarque em Portugal com a ideia de montar uma cabeça-de-
ponte para a invasão da península”. Por isso, no plano ofensivo, determinava-se o 
emprego dos “meios necessários para bater o Exército português e o seu Aliado; 
ocupação do país e defesa das suas costas”.

Tudo isto seria realizado sem o conhecimento prévio de Hitler e Mussolini. Porque 
Franco “queria manter o carácter secreto das operações, ter liberdade de manobra 
e também por questões de orgulho”, explicou Ros Agudo ao P2.

Contudo, após iniciados os ataques a Gibraltar e a Portugal, Espanha previa o 
apoio da aviação alemã, “nomeadamente com o reforço de bombardeiros e 
caças”. A participação da aviação espanhola estava também definida no plano de 
ataque (com as missões de “destruir a aviação inimiga e as suas bases” e de 
“atacar os núcleos de comunicação, especialmente nas direcções da invasão, e os 
transportes de tropas”). Mas Espanha receava que o vasto contingente de homens 
em terra se confrontasse com a superioridade luso-britânica no ar. Neste âmbito, o 
reforço alemão seria indispensável. Assim como se afigurava prioritário um ataque 
terrestre devastador e célere.

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

E Salazar?

Em Dezembro de 1940, quando Franco escreveu, assessorado pelo AEM, que 

decidira atacar Portugal - “Decidi [...] preparar a invasão de Portugal, com o 
objectivo de ocupar Lisboa e o resto da costa portuguesa” -, o Tratado de Amizade 
e Não Agressão, firmado pelos dois países em Março de 1939, não passava de 
um documento sem importância para o “Caudilho”. Mas foi a partir desse acordo 
que os franquistas intensificaram as pressões diplomáticas para Portugal deixar 
de respeitar os compromissos da aliança luso-britânica: fizeram-no através de 
Nicolau Franco, irmão do ditador espanhol e embaixador em Lisboa; e também 
“aconselharam” o então embaixador português em Madrid, Pedro Teotónio Pereira.

 Perante os planos de anexação, Espanha não desprezava apenas o pacto de não 
agressão, mas também a intervenção activa e material do Governo de Salazar 
no apoio aos franquistas durante a Guerra Civil de Espanha - três a cinco mil 
“viriatos” combateram nas fileiras das milícias da Falange, do Exército e da Legião 
espanhola, muitos deles recrutados através de anúncios nos jornais pagos pelo 
Estado; a rádio emitia propaganda franquista; e Salazar promoveu a mobilização 
anti-comunista (recolhendo benefícios para a sustentação do Estado Novo).

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

A documentação descoberta por Ros Agudo cinge-se aos aspectos puramente 
militares e não contempla a “sorte pessoal” do presidente do Conselho. Mas o 
historiador, professor de História Contemporânea na Universidade San Pablo, em 
Madrid, avançou ao P2 duas hipóteses: “O destino de Salazar e do seu Governo, 
no caso de Portugal não conseguir resistir à invasão, seria estabelecerem-se nas 
colónias (Angola ou Moçambique); ou podiam exilar o Governo em Londres, como 
aconteceu com alguns países europeus ocupados pelo Eixo”.

Palavras encomendadas

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

 Ros Agudo acredita que estas palavras, proferidas em Berlim, foram “encomendadas” 
a Suñer por Franco, com a intenção de averiguar “a reacção de Hitler perante a 
ideia de um Portugal integrado num futuro grande Estado ibérico”. Mas  o Führer 
não quis fazer qualquer compromisso sobre este assunto”, nota o historiador.
 Apesar das declarações de Serrano Suñer, Manuel Ros Agudo não crê que 
Franco pretendesse “uma integração pura e dura num Estado ibérico” Porque isso 
arrastaria “muitos problemas”. “É possível que, sob uma Nova Ordem europeia, 
na eventualidade da vitória fascista e da derrota da Grã-Bretanha, Franco tivesse 
permitido a existência de um Portugal marioneta, fascista e inofensivo”, diz. E, 
continuando num exercício de História virtual, acrescenta: “Se a Rússia tivesse 
sido eliminada por Hitler, o grande confronto, ou a Guerra Fria dos anos 50 e 
décadas posteriores, teria acontecido entre os EUA, por um lado, o grande bloco 
euro-africano fascista, pelo outro, assumindo este último um papel semelhante ao 
bloco soviético que conhecemos. Tanto Espanha como Portugal teria feito parte 
desse bloco constituído pelas potências do Eixo”.

 Nos últimos meses de 1940, o Plano de Campanha nº 1 (34) esteve prestes a 
ser realizado. Franco ordenara a prontidão militar para o ataque. Mas o que lhe 
sobrava em meios operacionais faltava-lhe em condições políticas, nomeadamente 
a garantia dos apoios alemão e italiano e a concretização das ideias imperialistas. 
“Os requisitos políticos para dar esse passo - as garantias de obtenção de um 
império em África - acabaram por não ser dados”, explica Ros Agudo.

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

Portugueses celebremos, 
o Dia da Restauração
em que Valentes Guerreiros
Nos deram livre a Nação...
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Palestiniens : Notre Véritable Objectif est 
de Détruire Israël

par Bassam Tawil

Traduction du texte original: Palestinians: Our True Goal is to Destroy Israel
Les Palestiniens sont en colère parce que les Juifs sont autorisés à visiter le 
Mont du Temple. Les Palestiniens ne veulent pas que les Juifs visitent leur 
lieu saint ; ils ne veulent pas de Juifs à Jérusalem, et ils ne veulent pas d’une 
présence juive sur cette terre qui va du Jourdain à la mer Méditerranée.

Personne n’interdit aux Palestiniens de protester contre tel ou tel aspect 
de la politique israélienne. Mais quand le moindre rassemblement tourne à 
la manifestations pro-Hamas, avec appel au bombardement de Tel Aviv et 
assassinat de Juifs, alors il devient clair que la « protestation » dissimule en 
réalité une authentique intention meurtrière.

Quand des milliers de Palestiniens scandent « Nous sommes tous Mohammed 
Deif », cela signifie qu’il se définissent comme des terroristes prêts à attaquer 
et à détruire Israël. Deif est devenu leur modèle car il a réussi à assassiner 
de nombreux Juifs sans avoir jamais été – en dépit d’incessantes tentatives 
- appréhendé ou tué.

Le Hamas doit sa popularité croissante à une rhétorique anti-israélienne 
incendiaire que les dirigeants palestiniens propagent dans les médias 
palestiniens, sur les réseaux sociaux et dans les mosquées. L’audience du 
Hamas est également la conséquence de la corruption et de l’incompétence 
persistantes de l’Autorité palestinienne et de son président autocratique, 
Mahmoud Abbas.

Les manifestations en faveur du Hamas devraient alerter l’administration 
Biden quant aux priorités palestiniennes. Est-il possible de relancer le 
processus de paix entre Israël et les Palestiniens sur la base de la « solution 
à deux États » comme le souhaite le gouvernement américain ? Le Hamas et 
les milliers de Palestiniens qui ont scandé des slogans en faveur du Hamas 
et de Deif ont en tête une autre solution : l’anéantissement d’Israël et la mort 
des Juifs. Plus on est de fous...

Le Hamas et les milliers de Palestiniens qui ont scandé des slogans en faveur 
du Hamas et de Deif ont en tête une autre solution : l’anéantissement d’Israël 
et la mort des Juifs. Plus on est de fous.... Photo : un immeuble d’Ashkelon 
(Israël) endommagé par des roquettes tirées par le Hamas depuis la bande 
de Gaza dans la nuit du 10 au 11 mai 2021 (photo de Jack Guez / AFP via 
Getty Images)

En 1991, quand l’ancien dictateur irakien Saddam Hussein a tiré 39 missiles 
Scud sur Israël, nombre de Palestiniens sont descendus dans la rue pour 
exprimer leur satisfaction. En Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à 
Jérusalem-Est, de nombreux manifestants ont défilé avec à la main les 
masques à gaz que les autorités israéliennes leur avaient remis pour les 
protéger d’une éventuelle attaque chimique de l’Irak contre Israël.

Le Los Angeles Times a rapporté à l’époque que « la semaine dernière, 
plusieurs Palestiniens ont exprimé leur joie de voir des missiles [irakiens] 
tomber sur Tel Aviv et Haïfa ».

En 2015, quand le groupe terroriste Hezbollah soutenu par l’Iran a lancé 
des roquettes sur Israël depuis le Liban, les Palestiniens ont envahi les 
rues drapeaux du Hezbollah au poing et ont distribué des bonbons aux 
automobilistes et aux passants.

Pour les Palestiniens, quiconque attaque Israël ou menace de détruire ce 
pays est un véritable «héros».

Depuis quelques jours, les Palestiniens viennent de se trouver un autre 
«héros» : Mohammed Deif, la mystérieuse figure qui dirige la branche 
militaire du Hamas le mouvement islamiste palestinien.

Deif est, depuis 25 ans, en tête de liste des terroristes les plus recherchés 
par Israël en raison de son implication dans de nombreuses attaques 
terroristes comme le meurtre de soldats israéliens, divers attentats-suicides 
et des enlèvements. En 2015, le département d’État américain a ajouté Deif 
à sa Liste des Terroristes Mondiaux Spécialement Désignés.

En raison des actions terroristes qu’il a organisé contre Israël, Deif est 
considéré par de nombreux Palestiniens comme un « héros ».

Sa popularité est d’autant plus grande que Deif a menacé Israël de 
représailles sa politique à Jérusalem-Est ne changeait pas.

Dans l’une de ses très rares déclarations publiques, cet archi-terroriste 
basé à Gaza (sous contrôle du Hamas), a menacé Israël de lui faire payer 
un « lourd tribut » si les tentatives d’expulsion des familles palestiniennes 
de Sheikh Jarrah, un quartier de Jérusalem, ne cessaient pas. « Ceci est 
un avertissement clair et final », a menacé Deif, laissant entendre que le 
Hamas aurait recours aux lancers de roquette et à toutes les autres formes 
d’actions terroristes contre Israël.

La menace a été formulée après qu’un tribunal de Jérusalem ait approuvé 
l’expulsion de quelques familles arabes de maisons qui appartenaient à des 
juifs dans le quartier de Sheikh Jarrah, construit avant la création de l’Etat 
d’Israël en 1948.

A Jérusalem et dans certaines parties de la Cisjordanie, des milliers de 
Palestiniens sont descendus dans la rue pour hurler des slogans à la gloire 
de Mohamed Deif et le supplier de mettre à exécution sa menace de tirer 
des roquettes sur Israël. Les Palestiniens ont également hurlé leur soutien à 
la branche militaire du Hamas, les brigades Izaddin al-Qassam, responsable 
de milliers d’attaques terroristes contre Israël au cours des trois dernières 
décennies.

« Nous sommes tous des Mohammed Deif » ont scandé des milliers de 
Palestiniens lors d›une manifestation à la mosquée al-Aqsa, le troisième 
site le plus sacré de l›Islam. Ils ont appelé Deif à « bombarder » Tel Aviv tout 
comme ils avaient incité Saddam Hussein à le faire en 1991. « O bien-aimé 
Saddam, frappe, frappe Tel-Aviv » chantaient-ils à l›époque !

Les manifestations ont commencé à Jérusalem au premier jour du jeun du 
Ramadan. Des dizaines de jeunes ont attaqué des policiers et des résidents 
juifs avec des pierres, des bombes incendiaires et d’autres projectiles. Les 
émeutiers ont expliqué que les barrières métalliques placées par la police 
israélienne à l’entrée d’une des portes de la vieille ville, les empêchaient de 
se rassembler la nuit pour fêter le Ramadan.

La police a enlevé les barrières métalliques, mais les émeutes se sont 
poursuivies. Les émeutiers ont alors expliqué qu’ils luttaient contre la 
menace d’expulsion des familles de Sheikh Jarrah et contre les tentatives 
des juifs de « prendre d’assaut » la mosquée al-Aqsa, une référence aux 
visites de routine des Juifs sur le mont du Temple, le site le plus sacré du 
judaïsme.
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Comment est-il possible que Deif, le principal terroriste du Hamas, surgisse 
dans les affrontements entre les Palestiniens et la police israélienne à 
Jérusalem ?

En invoquant Deif et en l’adjurant de bombarder Tel Aviv, les manifestants 
ont révélé la vérité : leurs manifestations ne portent pas sur la mosquée 
al-Aqsa, ni sur le droit de propriété à Sheikh Jarrah et pas du tout sur les 
barrières de police dans la vieille ville de Jérusalem ; ces violences ont à 
voir avec l’élimination d’Israël.

Précisons avant toute chose que, contrairement à ce qu’affirment les 
Palestiniens et d’autres Arabes, Israël n’a en rien « modifié le statut historique 
ou juridique » de la mosquée al-Aqsa.

Les Palestiniens sont en colère parce que les Juifs sont autorisés à 
visiter le Mont du Temple. Les Palestiniens ne veulent pas que les Juifs 
visitent un de leurs lieux saints ; ils ne veulent pas de juifs à Jérusalem, et 
surtout ils souhaitent que tous les juifs qui vivent entre le Jourdain à la mer 
Méditerranée, disparaissent.

En quoi le bombardement de Tel Aviv aide-t-il les familles arabes menacées 
d’expulsion à Sheikh Jarrah ? En quoi l’appel au Hamas de lancer des 
attaques terroristes contre Israël aide-t-il les Palestiniens à empêcher les 
Juifs de visiter le Mont du Temple ?

Les drapeaux du Hamas brandis à la mosquée al-Aqsa et les appels à 
l’aide lancés à un archi terroriste ne font aucun mal aux Juifs, ils ne font 
que profaner un lieu saint de l’islam. Ceux qui lapident les policiers depuis 
l’enceinte d’une mosquée ne font que souiller un lieu saint. Attaquer des 
policiers et se plaindre ensuite qu’Israël a « « lancé un raid » et « profané » 
la mosquée al-Aqsa n’a guère de sens – sauf si vos mécanismes mentaux 
sont déformés par une logique terroriste.

Les Palestiniens ont le droit de protester contre la politique israélienne. Mais 
quand une contestation se transforme en manifestation pro-Hamas géante, 
avec appels au bombardement de Tel Aviv et assassinat de Juifs, alors la 
motivation meurtrière des manifestants s’expose aux yeux de tous.

Quand des milliers de Palestiniens scandent « Nous sommes tous 
Mohammed Deif », le message est clair : ils se considèrent comme des 
terroristes prêts à attaquer et à détruire Israël. Deif est leur modèle car il 
a assassiné de nombreux Juifs sans jamais se faire prendre, échappant à 
toutes les tentatives israéliennes de l’appréhender ou de le tuer.

La violence de ces derniers jours à Jérusalem montre que le Hamas dispose 
d’une audience forte chez les Palestiniens, y compris les résidents de 
Jérusalem-Est qui détiennent des cartes d’identité israéliennes mais n’ont 
pas le droit de vote. Après l’annexion de Jérusalem-Est en 1968, Israël a 
offert aux habitants arabes un droit à la citoyenneté israélienne. Peu ont 
accepté par crainte de passer pour des traîtres.

En tant que résidents permanents en Israël, les Palestiniens de Jérusalem 
jouissent de tous les droits accordés aux citoyens israéliens à une exception 
près : ils n’ont pas le droit de voter pour élire un représentant à la Knesset. 
Le droit d’accéder à la citoyenneté israélienne est ouvert en permanence et 
plusieurs milliers de résidents ont déjà franchi le pas.

La popularité du Hamas n’est pas seulement en hausse à Jérusalem-
Est. Deif a été acclamé en Cisjordanie également, et là aussi, nombre de 
Palestiniens l’ont exhorté à lancer une nouvelle vague de terreur contre 
Israël.

Le Hamas doit sa popularité croissante à la rhétorique anti-israélienne 
incendiaire que les dirigeants palestiniens utilisent dans les médias, sur 
les réseaux sociaux, et dans les mosquées. Le Hamas doit également sa 
popularité à la corruption et à l’incompétence persistantes de l’Autorité 
palestinienne et de son président autocratique, Mahmoud Abbas.

Abbas avait de bonnes raisons de reporter sine die les élections législatives 

et présidentielles des 22 mai et 31 juillet. Il savait que le Hamas, comme aux 
législatives de 2006, allait remporter une éclatante victoire.

Abbas n’a pas eu le courage d’admettre sa défaite et a trouvé plus judicieux 
d’annuler les élections et d’accuser à tort Israël d’empêcher les Palestiniens 
de Jérusalem de participer aux élections.

Assis dans son salon à observer les milliers de Palestiniens qui, à Jérusalem, 
le dénoncent comme un traître et acclament le Hamas et Deif, Abbas a dû 
pousser un soupir de soulagement et se féliciter d’avoir reporté les élections. 
Les manifestations pro-Hamas à Jérusalem demeurent néanmoins un sujet 
de préoccupation non seulement pour Israël, mais aussi pour Abbas et son 
Autorité palestinienne.

Les manifestations en faveur du Hamas devraient aussi alerter 
l’administration Biden quant aux priorités palestiniennes. Est-il possible de 
relancer le processus de paix entre Israël et les Palestiniens sur la base de 
la « solution à deux États » comme le souhaite le gouvernement américain 
? Le Hamas et les milliers de Palestiniens qui ont scandé des slogans en 
faveur du Hamas et de Deif ont en tête une autre solution : l’anéantissement 
d’Israël et la mort des Juifs. Plus on est de fous...

Bassam Tawil est un arabe musulman basé au Moyen-Orient.
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Um negro ou um indivíduo 
que por acaso é negro?

Por Henrique Raposo

Martellus Bennett considera que a cultura negra é hoje em dia apenas e 
só o trauma negro, o que representa uma diminuição ou destruição da 
imaginação do próprio negro. É um pouco como a redução do pobre branco 
levada a cabo pelo velho neorrealismo, que limitava a vida do pobre à sua 
miséria e consequente relação de desigualdade com o patrão

A“The Atlantic” é neste momento a grande revista americana, porque em 
todos os temas procura uma posição sensata entre os dois dogmatismos 
que inevitavelmente surgem. Na pandemia, alertou e alerta todos os dias 
para os excessos negacionistas e irracionais do #ficaremcasa, por exemplo. 
Na questão do #blacklivesmatter, procura também um equilíbrio.

No número de Janeiro/Fevereiro, Howard Bryant fala-nos de Martellus 
Bennett, ex-jogador de futebol americano que se tornou autor e ilustrador 
de livros infantis. Bennett é negro, mas recusa ser tratado apenas como 
negro. E recusa escrever histórias que reduzem o negro à negritude e ao 
trauma escravatura-segregação-racismo. Martellus Bennett considera que 
a cultura negra é hoje em dia apenas e só o trauma negro, o que representa 
uma diminuição ou destruição da imaginação do próprio negro. É um pouco 
como a redução do pobre branco levada a cabo pelo velho neorrealismo, 
que limitava a vida do pobre à sua miséria e consequente relação de 
desigualdade com o patrão. Claro que isso era importante, mas era apenas 
um dos lados ou identidades da vida do pobre operário. Passa-se o mesmo 
com os negros na América. A infância de Bennett não foi parecida com o 
“Boyz n the hood’; foi parecida com uma qualquer aventura patrocinada por 
Spielberg, como “Goonies”. Como tantos rapazes americanos, ele passava 
os dias a montar e desmontar computadores com o pai.

Em consequência, Bennett recusa prender os seus livros ao trauma 
politizado dos negros. Há vida além disso. Um livro de crianças escrito por 
um negro e sobre um rapaz negro não tem de ser sobre o racismo e sobre 
o trauma histórico; até pode ser o palco ideal para um livro escapista. E 
não é isso que queremos quando falamos de livros para crianças? Um livro 
tradicional (isto é, branco) de crianças não é por definição um momento 
escapista de fantasia e aventura? Porque é que um livro ou filme em que 
uma criança negra viaja no tempo tem de ser politizado? Porque é que ela 
não pode partir só à aventura? Porque é que tem de usar a máquina do 
tempo para salvar um antepassado da escravatura ou da agressão policial? 
A vida do pobre, negro ou branco, não se reduz ao trauma.

“HOMENAGEM a todos os Portugueses dignos de o serem.”

“Francisco Daniel Roxo nasceu em Mogadouro, Trás-os-Montes, em 1 de 
Fevereiro de 1933. Foi para Moçambique em 1951. Aprende a conhecer o 
território como ninguém, em especial o Niassa, no norte. 

Foi caçador profissional até 1962. Com a guerra, irá tornar-se, a partir de 
1964, um lendário e temível comandante de um grupo de forças especiais 
de contra-guerrilha (30 homens da sua confiança), lutando contra a Frelimo, 
à margem das regras da guerra convencional. 

É conhecido como o diabo branco. Pelos seus feitos na contra-guerrilha, e 
embora não sendo militar, recebe das autoridades portuguesas duas cruzes 
de guerra e uma medalha de serviços distintos. 

Depois da independência de Moçambique, e já com 41 anos, alista-se no 
exército da África do Sul. Faz parte de um grupo de operações especiais. 
Notabiliza-se na Operação Savana, no sul de Angola, na luta contra o 
exército angolano e os seus aliados cubanos, em Dezembro de 1975. 

É o primeiro estrangeiro a receber a Cruz de Honra da África do Sul (a mais 
alta das condecorações militares). Acabaria por morrer em 23 de Agosto de 
1976, numa emboscada, no sul de Angola. 

Deixou uma viúva e seis filhos.”

Daniel Roxo era transmontano de nascimento e doou-se completamente à 
defesa da Pátria.
Morreu em território português de Angola continuando a luta onde o 
deixaram - no Batalhão 32 do Exército Sul Africano. Ele que foi sempre o 
Comandante aceitou as divisas de Sargento e decidiu (como tantos outros 
da sua estirpe) continuar o combate.

A sua acção em combate foi épica. A ele e a outros poucos portugueses 
se deve a grande vitória da ponte 14 (Dezembro de 1975 - no rio Nhia) em 
que milhares de cubanos e MPLA foram clamorosamente derrotados pelo 
Batalhão 32. Durante a batalha os portugueses do Batalhão 32 sofreram 
quatro mortos. Os Cubanos e MPLA perderam mais de 400 homens, 
embora o número exacto seja difícil de determinar pois, como a BBC mais 
tarde informou, camiões carregados de cadáveres estavam constantemente 
a sair da área em direcção ao norte. Entre os Cubanos mortos estava o 
comandante da força expedicionária daquele país, o Comandante Raul 
Diaz Arguelles, grande herói da Cuba de Fidel. E note-se sem a intervenção 
de meios aéreos! Só com apoio da artilharia.

Foi cronologicamente a última grande batalha em que soldados portugueses 
(no século XX) se bateram. E bem!
Trata-se de uma batalha que nas nossas Academias Militares não é 
estudada (nem sequer conhecida), mas que pelas inovações tácticas 
e emprego de pequeníssimos grupos de comandos deu resultados bem 
inesperados (para os cubanos, é claro). No entanto esta batalha é estudada 
(e bem) nas academias russas, britânicas e americanas (algumas).
Poucos meses depois o nosso Daniel Roxo morria em combate. Antes 
contudo tinha já recebido a maior condecoração sul africana (equivalente 
à nossa Torre e Espada). Só no primeiro reconhecimento abateu (sozinho) 
11 inimigos a tiro.
Durante uma patrulha perto do rio Okavango, o seu Wolf (veículo anti minas 
semi blindado) rebentou uma mina e foi virado ao contrario, matando um 
homem e esmagando Roxo debaixo dele. O resto da tripulação tentou 
levantar o veiculo para o libertar mas era demasiado pesado. Breytenbach, 
(antigo comandante dos Búfalos, no seu livro (Eles vivem pela Espada - 
They Live by the Sword, pp. 105) escreveu:

Danny Roxo, mantendo-se com o seu carácter intrépido, decidiu tirar o 
melhor partido das coisas, acendendo um cigarro e fumando-o calmamente 
até que este acabou, e então morreu - ainda esmagado debaixo do Wolf. 
Ele não se tinha queixado uma única vez, não tinha dado um único gemido 
ou grito, apesar das dores de certeza serem enormes.
Assim morreu o Sargento Danny Roxo, um homem que se tinha tornado 
numa lenda nas Forças de Segurança Portuguesas em Moçambique, e 
que rapidamente se tinha tornado noutra lenda nas Forças Especiais Sul 
Africanas.”

Carlos Alegre
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Camilo Castelo Branco
Naissance 16 mars 1825
Lisbonne
Décès 1er juin 1890 (à 130 ans)
São Miguel de Seide
Activité principale 
Poète, Romancier
Auteur
Langue d’écriture Portugais
Œuvres principales
Amour de perdition (1862)

Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco (16 mars 1825, Lisbonne – 1er juin 
1890, São Miguel de Seide (pt)) est un écrivain portugais, considéré un des 
fondateurs du roman moderne portugais. Il est un écrivain proéminent de 
la péninsule Ibérique et l’un des plus prolifiques de la littérature portugaise, 
spécialement du xixe siècle.

Biographie

La vie de Castelo Branco a été aussi riche en événements et aussi tragique 
que celle de ses personnages : fils naturel d’un père noble et d’une mère 
paysanne, placé sans être reconnu sous la tutelle de son père comme étant 
de «mère inconnue», il perdit celle-ci à l’âge de deux ans et fut orphelin 
de père à dix ans. Balloté de proche en proche, il reçut une éducation 
irrégulière par deux prêtres, puis il decouvrit pendant son adolescence 
les grands classiques portugais, latins et ecclésiastiques, et il se forma 
au contact de la vie quotidienne des populations de Trás-os-Montes, dans 
le nord du Portugal. Marié à seize ans avec Joaquina Pereira, il connut 
d’autres passions tumultueuses, dont l’une le mena en prison : celle pour 
Ana Plácido qui devait devenir sa compagne. Il s’engagea en 1846 dans la 
révolte de Maria da Fonte, auprès de la guérilla miguéliste. Poète et surtout 
romancier de génie, admiré jusqu’en Espagne, il est aussi un chroniqueur 
et un journaliste acerbe, en butte à de nombreuses inimitiés. Légitimé et 
fait vicomte de Correia-Botelho par le roi Louis Ier de Portugal en 1885, 
pensionné par le gouvernement, il connut cependant une fin de vie des plus 
pénibles : perclus de douleurs (en raison d’une syphilis) et devenu aveugle, 
il finit par se suicider en 1890 avec un revolver, assis sur son rocking chair.

Œuvre

À travers son œuvre très féconde (262 volumes), Castelo Branco s’est 
intéressé à presque tous les genres : poésie, roman, nouvelle, roman 
historique, théâtre, histoire, biographie, critique littéraire, traduction. On y 
retrouve le tempérament et la vie de l›auteur : la passion fatale s›y lie au 

sarcasme, le lyrisme à l’ironie, la morale au fanatisme et au cynisme, la 
tendresse au blasphème.

Camilo Castelo Branco, cherchant les sources nationales, expliquera 
qu’il a « déserté les drapeaux des maîtres français » pour retourner à la 
description des usages et coutumes portugais. Il manifeste tôt son souci de 
se placer au-dessus des écoles littéraires, et il emprunte au classicisme, 
au romantisme, au naturalisme et même au réalisme dans ses dernières 
années. Son écriture se caractérise par une solide maîtrise des ressorts 
dramatiques, par une fidélité au langage et aux coutumes populaires 
(que le critique Prado Coelho appelle « l’odeur du terroir »), et par ses 
analyses psychologiques et sentimentales élaborées. Au fil de ses romans, 
il donne l’équivalent portugais de La Comédie humaine, avec une œuvre 
romanesque monumentale cohérente qui explore de façon systématique 
les groupes sociaux et les rouages de la société portugaise, et il brosse 
une vaste fresque de son époque susceptible de servir de référence aux 
générations futures. Il a également traduit Chateaubriand.

Cet écrivain à l’imagination vive, au style communicatif, naturel et coloré, au 
vocabulaire riche et nuancé, est un maître de la langue portugaise. Amour 
de perdition, publié en 1862, est, d’après Miguel de Unamuno le plus grand 
roman d’amour de la Péninsule Ibérique. Écrit en 1840, lorsque Camilo était 
en prison pour ses amours avec une femme mariée, il relate la passion 
clandestine de deux jeunes gens, Simão et Teresa, passion à laquelle 
s’ajoute l’amour de Mariana, une fille du peuple qui s’éprend de Simão, tout 
en continuant à lui servir de messagère auprès de Teresa.

ROMAN TRADUIT DU PORTUGAIS PAR JACQUES PARSI

CAMILO CASTELO BRANCO
AMOR DE PERDITION



abc Portuscale Jornal comunitário em Português | Journal communautaire en FrançaisJornal comunitário em Português | Journal communautaire en Français

8

Acórdão juíza Felgueiras

No acórdão que exarou a propósito do julgamento de cinco elementos 
de etnia cigana que agrediram militares da GNR em Felgueiras, a juíza 
Ana Gabriela Freitas referiu-se de forma surpreendente, para o que é a 
norma corrente nestes casos, à etnia cigana como «pessoas mal vistas 
socialmente, marginais, traiçoeiras, integralmente subsídio-dependentes de 
um Estado a quem pagam desobedecendo e atentando contra a integridade 
física e moral dos seus agentes».

Ana Gabriela Freitas generalizou ainda os comentários a toda a comunidade 
ciagana, afirmando que «está em causa o desrespeito da autoridade e, por 
arrastamento, a própria administração da Justiça» como o demonstram «os 
recentes acontecimentos da Cova da Moura, Azinhaga do Besouro, Quinta 
da Fonte e ainda culminando com a agressão selvática dos agentes da PSP 
em Felgueiras».

A magistrada do Tribunal de Felgueiras condenou os cinco elementos de 
etnia cigana acusados de agredir militares da GNR , aplicando-lhes penas 
de prisão efectiva e ao pagamento de indemnizações.

Na sentença, deu como provado que, durante os acontecimentos, os cinco 
homens agrediram os militares, e «as mulheres e as crianças guincharam 
selvaticamente, bateram e chamaram nomes» aos guardas. A juíza 
escreveu no processo que as condições habitacionais dos ciganos «são 
fracas, não por força do espaço físico em si, mas pelo estilo de vida da sua 
etnia (pouca higiene)».

O acórdão termina com a juíza a assumir não vislumbrar «a menor razão para 
acolher a rábula da ‘perseguição e vitimização dos ciganos, coitadinhos!»

Relativamente aos réus que condenou, salientou que são «todos conhecidos 
dos agentes da GNR de Felgueiras por serem ‘clientes’ do posto e aí se 
deslocarem em virtude de desacatos, desordens, e ilícitos de variada.”

Também assinamos por baixo este comentário de Barra da Costa. Já é altura 
de acabar com a situação privilegiada em que vegetam  estes subsídio-
dependentes do Estado (sejam ciganos ou outras raças e credos) sugando 
a sociedade sem nada produzirem de útil… para além de «mamarem» os 
subsídios sociais, muitos «engordam» à custa da vida marginal, têm bons 
carros ( basta fazer uma visita a alguns bairros limitrofes de Lisboa), e ainda 
se permitem agredir agentes  da autoridade que os querem pôr na ordem…

Aplauda-se a medida do Governo de cortar regalias sociais a quem tenha 
cometido crimes e obrigar a trabalhar em prol da comunidade quem aufira o 
Rendimento Social de Inserção…já era tempo de pôr alguma ordem neste 
sector, que continuava impune porque essa gente dava votos em épocas 
eleitorais.Uma Justiça fraca, com pruridos ideológicos, incapaz de chamar 
os «bois pelos nomes» e de actuar em conformidade quando está em causa 
o desrespeito das autoridades, não é digna de um Estado de Direito.Esta 
sentença da juíza de Felgueiras não deixa de ser um «grito» no deserto…
mas é um caminho que importa relevar.

Quanto mais ainda teremos de esperar ( e desesperar...) até que o ‘afectuoso-
reeleito-inquilino de Belém’ faça realmente alguma coisa, como pergunta (e bem) 
José Manuel Fernandes?
 -------------------------------------------  José Manuel Fernandes  -----------------------------

Prof. Marcelo, esses 
60% serviram para 

quê?
Há horas em que sinto vergonha, outras puro nojo, muitas em que me 
revolto. A indignação deixo para as redes sociais. Mas já não me consola 
saber como são tantos e tantos os que lutam todos os dias tantas e tantas 
horas para que a tragédia que vivemos não seja ainda maior. Eles foram 
traídos, estão a ser traídos, assim como todos os que não se resignam, 
todos os que não se rendem à chantagem do “fizemos o que era possível”, 
“fizemos o nosso melhor”. É mentira, e mesmo que fosse verdade não 
chegava. 

O país, o Governo, falharam, e não falharam em Dezembro, nem sequer 
começaram a falhar no Verão quando não preparam o Outono e o Inverno: 
começaram a falhar logo em Março. Por arrogância, cálculo político e falta 
de visão. 

Nunca houve um “milagre português”: houve sorte e medo, um povo que 
se fechou em casa e um Governo que foi atrás. Criou-se um “gabinete de 
crise”? Não. O primeiro ministro rodeou-se de uma equipa de cientistas 
competentes? Não. Em vez disso inventou uma paródia chamada “reuniões 
do Infarmed”. Mobilizaram-se todos os recursos disponíveis? Não. A 
ministra da Saúde resistiu meses a fio a conversar com o sector privado, 
alimentando uma guerra estúpida e desgastante. Criaram-se mecanismos 
eficazes para informar a população? Não. A preocupação foi sempre a 
propaganda e mais depressa se escondia informação do que se promovia 
a transparência. Agiu-se com rapidez para acudir a uma economia obrigada 
a parar? Não. Todas as comparações internacionais indicam que os apoios 
que demos à economia e ao emprego se encontram entre os mais exíguos 
da Europa. Pior: mesmo os programas aprovados não foram cumpridos, 
acabamos de saber que o ministro das Finanças decidiu “poupar” em vez 
de ajudar a salvar um tecido empresarial em absoluto colapso. 

Mas chega. A lista podia prosseguir, com as excepções e os maus exemplos, 
a desastrosa gestão dos transportes na Grande Lisboa, os surtos nos lares, 
os discursos contraditórios e a insuportável prosápia de um poder que não 
tolera a mínima crítica ou reparo mesmo quando tudo o que faz deve ser 
objecto de crítica severa. 

O ponto a que chegámos não podia por isso ser mais penoso. O que vemos 
quando olhamos à volta é desolador. 

De norte a sul já se percebeu que o bom português é o “chico esperto” 
que encontra forma de ludibriar as regras e levar a pica da vacina antes 
de chegar a sua vez. Um país enxameado de gente que só está onde 
está porque tem cartão partidário e que fez vida com muitos esquemas 
e a prestação de muitos “serviços”, naturalmente serviu-se como pôde 
e não achou isso estranho. “É só um caso cada mil”, diz o responsável 
pelo processo, Francisco Ramos, no seu tom sempre entre o sonso e o 
arrogante, o mesmo que até acha que esta “batota” só é imoral para os 
eleitores de André Ventura. O senhor, um apparatchik que serviu o PS em 
várias ocasiões – já foi secretário de Estado em cinco governos socialistas 
– tem feito e refeito o plano de vacinação e por isso é um dos responsáveis 
por Portugal estar entre os países mais atrasados da UE na primeira dose 
da vacina. Mesmo assim não se demite. 
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Aliás a ninguém parece pesar a consciência mesmo quando Portugal está 
há muitos dias no topo dos países com os piores números de mortes e 
infectados da Europa, nem quando os mortos se acumulam nos hospitais 
ao ponto de terem de ser construídas de emergência câmaras frigoríficas 
para guardar os corpos. O importante é que é essas imagens não apareçam 
nas televisões, isso sim é que é importante. 

Face a este descalabro ainda dizem que estava tudo planeado e até que 
falar de falta de planeamento é “criminoso”. Que mais posso dizer? Foi 
já há vários meses que pedi a Marta Temido para deixar de fingir que 
“fomos exemplares”, que “fizemos o nosso melhor” ou que “o SNS estava 
preparado”, pois era tempo de deixar de viver na mentira. Como é óbvio 
não serviu de nada. Entrámos nessa ficção por Novembro adentro, depois 
por Dezembro adentro, já sabíamos da variante britânica quando deixámos 
as fronteiras abertas para o Natal enquanto outros as fechavam e depois, 
quando à nossa frente já se avistava o tsunami, o nosso primeiro-ministro, 
fleumaticamente, anunciava que tínhamos de esperar pela “reunião do 
Infarmed”, e a seguir à “reunião do Infarmed” anunciava que não havia 
consenso entre os especialistas sobre fechar ou não fechar as escolas. 

Pois, falo mesmo do nosso primeiro ministro. Do “hábil” António Costa, 
agora o desnorteado António Costa. Cada semana que passa torna mais 
evidente que não é homem para as horas complicadas em que é preciso 
tomas decisões difíceis e impopulares. E rápidas. Entre duas opiniões 
contraditórias, hesita e adia, negoceia, procura o consenso, tira a bissetriz, 
sem entender que as meias-tintas raramente são a boa solução. 

Rodeado por uma equipa ministerial de pesos-pluma, quase não tem em 
quem confiar. Mas também não é capaz de cortar a direito e remodelar 
um governo que não está à altura das circunstâncias — faz retoques na 
pintura promovendo gente dos gabinetes sem experiência de vida. Tudo 
em circuito fechado. 

Como é possível manter ainda em funções o ministro da Educação depois 
de dizer que ele não disse o que ele tinha dito, e o próprio se ter vindo 
desdizer? Como é possível segurar a ministra da Solidariedade Social 
depois da hecatombe que tem acontecido nos lares e depois de tudo o que continua 
a não funcionar nos apoios sociais? Será que ainda não reparou que o 
pronto-socorro do ministro da Economia não chega para tudo? E que dizer 
da ministra da Justiça, irremediavelmente comprometida depois do caso 
do procurador europeu, mas que é apenas mais um caso a manchar um 
mandato onde a única preocupação parece ser assegurar que, da área da 
Justiça, não virão mais surpresas desagradáveis para os socialistas e os 
poderosos? 

Isto sem esquecer, claro, o velho companheiro Eduardo Cabrita, amigo fiel 
de muitos anos, agora na Administração Interna e que pode ser um bom 
cão-de-fila para umas arengas parlamentares, mas que desde o caso Ihor 
Homeniuk perdeu autoridade para o que quer que seja. Sobra-lhe no tom 
da voz o que lhe falta da substância da razão, e isso é poucochinho. 

Imagino que olhando de Belém para este cataclismo Marcelo comece 
a estar assustado. A verdade é que se comprometeu demasiado com o 
Governo, assumiu-se como parte nas decisões sobre a gestão da pandemia, 
imaginamos que terá evitado alguns erros, vimos como tento apagar alguns 
fogos, testemunhámos como foi parceiro em boa parte dos equívocos, dos 
erros de cálculo e na mistificação pública. Gostei por isso de vê-lo “muito 
irritado” quando não conseguiu que a DGS lhe desse uma instrução por 
escrito sobre o que devia fazer quando testou positivo e logo a seguir 
negativo – finalmente descia ao mundo do comum dos mortais que têm de 
viver no meio da confusão que é lidar com as informações contraditórias 
que se recebem dos serviços de saúde. 

Só que Marcelo tem de decidir-se. A pandemia é a catástrofe que ninguém 
previu, mas a degradação das instituições e dos costumes já vinha de trás 
e o Presidente fora cúmplice nesse processo degenerativo, uma cedência 
aqui, um cálculo de oportunidade acolá, mas cúmplice sem margem para 
dúvidas. 

Agora, forte com os 60% da sua reeleição, tem força para correr riscos 
políticos, tem força para tentar despertar os portugueses, tem força para 
em vez de perseguir ainda mais selfies, colocar o dedo nas feridas e abalar 
consciências. É o mínimo. 

É que convém não ter ilusões. Talvez o número de infectados e de mortes 

comece a diminuir mais depressa do que preveem os modeladores, que de 
resto se enganam sempre, mas quando isso acontecer o que ficará para trás 
é um campo de ruínas. Na saúde e na economia. E quem continuará em São 
Bento é esta equipa de zombies arrogantes e claramente incompetentes 
que até é capaz de vir reclamar os louros por ter “vencido a pandemia”. Isto 
enquanto, com a mesma sofreguidão com que se lançou às vacinas, a turba 
multa prepara as garras para agarrar a bazuca. 

Porque escrevo isto? Porque pelo que temos visto o crime compensa. Tem 
compensado, está à vista de todos, descaradamente. 

Prof. Marcelo: por uma vez na vida, vai fazer alguma coisa para que deixe 
de compensar?

Reflexões_ Maio, 2021 _b”A falta de Acordos Técnicos Internacionais e os 
Grandes Prejuízos daí Derivados”

J. Barreiros Martins Prof. Cat. Emérito Jubilado da Univ do Minho

Lâmpadas de rosca grossa e Lâmpadas de rosca fina

É Inadmiss´vel que em 2021 os fabricantes não tenhom chegado a acordo
quanro ao fabrico de Lâmpadas de rosca, naturalmente a Lâmpadas de 
rosca fina que, em princípio devem ser mais baratas. Assim, o utente, se 
não está bem provido de Lâmpadas de rosca grossa e Lâmpadas de rosca 
fina em armazém, pode ficar sem luz, por ventura onde ele faz mais falta.

tomadas de corrente eléctrica para 220 Voltes e tomadas de 
corrente eléctrica para 110 Voltes  

Nos EUA e no Brasil, pelo menos, a corrente eléctrica é de 110 Voltes e há 
aparelhos, de barbear, por exemplo, que só trabalham com corrente eléctrica 
é de 220 Voltes. Então um homem que europeu se quer barbear num hotel 
do Brasil, não pode usar a sua maquina de barbear que só trabalham com 
corrente eléctrica  de 220 Voltes. 

Parafusos de passo de rosca milimétrica, Parafusos de passo de 
rosca inglesa e , Parafusos de passo de rosca dos EUA  

É um problema muito importante
Num laboratório existe uma máquina, por ventura muito cara, onde 
se partiu uma peça com parafusos de passo de rosca inglesa. A peça 
não pode ser  substituida por outra com parafusos de passo de rosca 
milimétrica. Um parafuso de passo de rosca inglesa de (1/32)*25,4mm 
(1polegada)=0.79375mm não pode e ser substituído por parafuso de passo 
de rosca de 1mimlímetro.

Isso causa enormes problemas, pois no mercado podem já não existir 
parafusos de passo de rosca inglesa e a máquina fina inutilizada.

Poderá haver um bom torneiro especialista em prozir num torno especial 
parafusos de passo de rosca inglesa, mas será excepcional.

Carros ligeiros com volante à direita e Carros ligeiros com volante 
à esquerda 

No Reino Unido (UK) os carros circulam pela mão esquerda, enquanto na 
Europa os carros circulam pela mão direita. Daí que os condutores de carros 
europeus tenham sérias dificuldades e perigos em circularem no UK com 
carros  europeus. E vice versa: os condutores de carros europeus terão 
sérias dificuldades e perigos em circularem no Europa com carros ingleses. 
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Coup d’État du 28 mai 1926

Gomes da Costa et ses troupes défilent victorieusement à Lisbonne (6 juin 
1926).

La révolution du 28 mai de 1926 ou coup d’État du 28 mai 1926 ou 
mouvement du 28 mai désignée aussi par les partisans de l’Estado Novo 
(Portugal) par l’expression révolution nationale est un mouvement militaire 
nationaliste et antiparlementaire qui met fin à la Première République 
portugaise, instaurant la Dictature nationale, bientôt transformée en Estado 
Novo (Portugal) avec l’approbation de la Constitution de 1933. Le régime se 
maintiendra au pouvoir jusqu’à la révolution des Œillets en 1974.

Le coup d’État commence à Braga, sous les ordres du général Gomes da 
Costa, immédiatement suivi par d’autres villes comme Porto, Lisbonne, 
Évora, Coimbra et Santarém. Après la victoire du mouvement, le 6 juin 
1926, Gomes da Costa défile sur l’avenue de la liberté à Lisbonne, à la tête 
de 15 000 hommes acclamés par la population.

Implantée le 5 octobre 1910, la Première République portugaise donne 
rapidement des signes d’instabilité et perd progressivement de sa crédibilité. 
Outre l’épisode de la dictature de Sidónio Pais, les rumeurs de coup d’État 
sont constantes.

Après la Première Guerre mondiale, l’instabilité grandit encore : si les 
gouvernements se succèdent à un rythme hallucinant (23 ministères entre 
1920 et 1926), les attentats à la bombe et l’activité anarchiste et syndicaliste 
plongent le pays dans un climat pré-insurrectionnel qui laisse présager la fin 
prochaine du régime.

Le début de cette fin annoncée a lieu en 1921, à peine onze ans après 
l’instauration de la République : à la suite de la démission du gouvernement 
présidé par Liberato Pinto, le protecteur de la Garde nationale républicaine 
(GNR), garde prétorienne du régime à cette époque, et de sa condamnation 
à un an de détention (peine confirmée le 10 septembre 1921 par le Conseil 
supérieur de discipline de l’Armée de terre), un groupe de militaires lié à 
cette force de police se soulève le 30 septembre, soutenu bientôt par des 
militaires de l’Armée de terre et de la Marine.

Le soulèvement donne lieu à la nuit sanglante le 19 octobre, avec l’assassinat 
de certaines des principales figures de la République par un groupe de 
marins et de travailleurs de l’arsenal soulevés. Le colonel Manuel Maria 
Coelho dirige le soulèvement. Il est accompagné de Camilo de Oliveira et 
de Cortês dos Santos, officiers de la GNR, ainsi que du capitaine de frégate 
Procópio de Freitas. Incapable de résister, le gouvernement présidé par 
António Granjo présente sa démission à António José de Almeida, tandis 
que Granjo trouve refuge chez Francisco Cunha Leal, dirigeant de l’aile 
gauche du républicanisme, proche des chefs du mouvement révolutionnaire. 
Découvert, il est emmené à l’arsenal de la Marine, bastion révolutionnaire, 

avant d’être abattu par balle. D’autres figures républicaines importantes 
subissent le même sort dont l’amiral António Machado Santos (pt), ministre, 
José Carlos da Maia (pt), ancien ministre et grand-maître de l’ordre d’Aviz, 
le commandant Freitas da Silva, secrétaire du ministre de la Marine, et le 
colonel Botelho de Vasconcelos, tous kidnappés dans une mystérieuse 
camionnette fantôme qui traversa Lisbonne cette nuit-là.

Par-delà l’épisode de la « nuit sanglante » et ses conséquences politiques 
et sociales, la crise s’intensifie encore durant les années 1924 et 1925, 
en même temps que le sentiment d’insécurité et d’instabilité politique. Les 
attentats à la bombe se succèdent à un rythme parfois hebdomadaire. 
L’inflation, affectant essentiellement la classe ouvrière, fortement mobilisée 
par les mouvements anarcho-syndicalistes, provoque des manifestations, 
comme celle du 22 février 1924, qui se terminent souvent dans des 
affrontements violents, comme ce fut le cas à Olivais (Lisbonne) le 28 mai 
de cette année.

Parmi les militaires, les soulèvements et les actes d’indiscipline augmentent. 
La révolte dans l’Armée de l’air est un bon exemple de l’atmosphère de 
l’époque : les pilotes assignés dans leurs quartiers à Amadora se soulèvent 
dans la nuit du 3 au 4 juin 1924, après la démission de leur commandant. 
Ils sont alors encerclés par les troupes de Queluz. Il faut attendre le 7 avant 
qu’ils n’acceptent de se rendre grâce à l’action du général Bernardo Faria qui 
entre dans le camp, désarmé et accompagné par des officiers de différentes 
unités militaires.

Le 14 juillet, on assiste à des affrontements entre militaires, mêlant l’Armée 
de terre et la GNR, auxquels les mouvements anarcho-syndicalistes et de 
tendances fascistes ne sont pas étrangers. Le journal A Época annonce 
le 13 août 1924, une nouvelle tentative de coup d’État, sous la forme, 
cette fois, d’une attaque au fort de l’Ameixoeira, soi-disant préparée par 
un comité intégré par João Lopes Martins (pt), qui voulait nommer comme 
chef Gomes da Costa. Il se dit que le coup d’État cherche à mettre le Parti 
radical au pouvoir et que le futur ministre du travail serait José Carlos Rates 
(pt), secrétaire-général du Parti communiste portugais. Le 28 août 1924 une 
nouvelle tentative échoue, cette fois dans le château São Jorge, où sont 
emprisonnés huit communistes et un radical.

Les tumultes se poursuivent dans toutes les zones urbaines où se concentre 
la classe ouvrière, où surgissent sans cesse de nouvelles organisations et 
éclatent des violences.
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5 juin

Célébrations de l’ONU

PHOTO :PNUD Mexique             /web

Génération reforestation : Réimaginer. Recréer. Restaurer.

Depuis trop longtemps, nous exploitons et détruisons les écosystèmes de 
notre planète. Toutes les trois secondes, le monde perd suffisamment de 
forêts pour couvrir un terrain de football et, au cours du siècle dernier, nous 
avons détruit la moitié de nos zones humides. Pas moins de 50 % de nos 
récifs coralliens ont déjà disparu et jusqu’à 90 % d’entre eux pourraient 
disparaître d’ici 2050, même si le réchauffement de la planète se limite à une 
augmentation de 1,5°C.

Depuis trop longtemps, nous exploitons et détruisons les écosystèmes de 
notre planète. Toutes les trois secondes, le monde perd suffisamment de 
forêts pour couvrir un terrain de football et, au cours du siècle dernier, nous 
avons détruit la moitié de nos zones humides. Pas moins de 50 % de nos 
récifs coralliens ont déjà disparu et jusqu’à 90 % d’entre eux pourraient 
disparaître d’ici 2050, même si le réchauffement de la planète se limite à une 
augmentation de 1,5°C.

La perte d’écosystèmes prive le monde de puits de carbone, comme les 

forêts et les tourbières, à un moment où l’humanité peut le moins se le 
permettre. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté 
pendant trois années consécutives et la planète est en passe de subir un 
changement climatique potentiellement catastrophique.

L’émergence de la COVID-19 a également montré à quel point les 
conséquences de la perte d’écosystèmes peuvent être désastreuses. En 
réduisant la superficie de l’habitat naturel des animaux, nous avons créé 
des conditions idéales pour la propagation des agents pathogènes, dont les 
coronavirus.
Face à ces défis, la Journée mondiale de l’environnement se concentre sur 
la restauration des écosystèmes et son thème est «Réimaginer. Recréer. 
Restaurer.»
La restauration des écosystèmes consiste à prévenir, à stopper et à inverser 
ces dommages - pour passer de l’exploitation de la nature à sa guérison. 
Cette Journée mondiale de l’environnement donnera le coup d’envoi de la 
Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes, une 
mission mondiale visant à faire revivre des milliards d’hectares, des forêts 
aux terres agricoles, du sommet des montagnes aux profondeurs de la mer.
Ce n’est qu’avec des écosystèmes sains que nous pourrons améliorer 
les moyens de subsistance des populations, lutter contre le changement 
climatique et stopper l’effondrement de la biodiversité.

Guide pratique pour guérir la planète 
Pour encourager la renaissance des écosystèmes partout dans le monde, 
le PNUE a publié un guide pratique sur la restauration des écosystèmes. 
Publié au début de la Décennie des Nations unies pour la restauration 
des écosystèmes (2021-2030), le guide pratique de la restauration des 
écosystèmes présente l’éventail des actions susceptibles de ralentir et 
d’arrêter la dégradation des écosystèmes et de favoriser leur rétablissement. 
Investir dans les écosystèmes, c’est investir dans notre avenir

La Journée mondiale de l’environnement 2021, dont le Pakistan est le pays 
hôte cette année pour les célébrations officielles, appelle à une action urgente 
pour relancer nos écosystèmes endommagés. Des forêts aux tourbières 
en passant par les côtes, nous dépendons tous d’écosystèmes sains pour 
notre survie. Les écosystèmes sont définis comme l’interaction entre les 
organismes vivants - plantes, animaux, personnes - et leur environnement. 
Cela inclut la nature, mais aussi les systèmes créés par l’homme, comme 
les villes ou les exploitations agricoles. 
La restauration des écosystèmes est une entreprise mondiale à grande 
échelle. Il s’agit de restaurer des milliards d’hectares de terres, une superficie 
supérieure à celle de la Chine ou des États-Unis, afin que les populations 
aient accès à la nourriture, à l’eau potable et aux emplois. 

Il s’agit de ramener des plantes et des animaux au bord de l’extinction, des 
sommets des montagnes aux profondeurs de la mer. 
Mais cela inclut également les nombreuses petites actions que chacun 
peut entreprendre, chaque jour : faire pousser des arbres, verdir nos villes, 
réaménager nos jardins ou nettoyer les déchets le long des rivières et des 
côtes. 
La restauration des écosystèmes présente des avantages considérables 
pour les populations. Pour chaque dollar investi dans la restauration, on 
peut s’attendre à un retour sur investissement d’au moins sept à trente 
dollars pour la société. La restauration crée également des emplois dans 
les zones rurales où ils sont le plus nécessaires. 

Certains pays ont déjà investi dans la restauration dans le cadre de leurs 
stratégies pour rebondir après la COVID-19. D’autres se tournent vers la 
restauration pour les aider à s’adapter à un climat qui change déjà. 

Le saviez-vous ? 

Plus de 4,7 millions d’hectares de forêts, une superficie plus grande que le 
Danemark, disparaissent chaque année.

Près de 80 % des eaux usées dans le monde sont rejetées sans avoir été 
traitées
Drainées à des fins agricoles, les zones humides ont perdu environ 87 % de 
leur surface mondiale au cours des 300 dernières années.
Présentes dans plus de 180 pays, les tourbières sont des écosystèmes 
essentiels dotés de puissantes propriétés écologiques. Bien qu’ils ne 
couvrent que 3 % des surfaces terrestres, les écosystèmes tourbeux 
stockent près de 30 % du carbone du sol à l’échelle mondiale.
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Os parodiantes de Portugal 

A paródia é um dos poucos exercícios que escapa à censura aprovada 
pelos deputados. Assim e em conformidade esta coluna deixa de ser de 
opinião e passa a paródia.

Por HELENA MATOS/Obs.

1-A paródia da desinformação. As notícias sobre a falência da Segurança 
Social são desinformação? As revelações sobre a muito provável origem 
do vírus do Covid num laboratório chinês ainda são desinformação ou 
desde que Biden sucedeu a Trump deixaram de ser? O Avante a garantir 
a felicidade dos povos na defunta URSS é desinformação?… Convém 
saber porque esta semana o PR promulgou uma lei que os deputados 
votaram favoravelmente em Abril a que pomposamente chamaram Carta 
Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. A coisa para não lhe 
chamar pior é sinistra: no seu artigo 6º pretende assegurar-nos um “Direito 
à protecção contra a desinformação” que põe nada mais nada menos que 
o Estado a proteger “a sociedade contra pessoas singulares ou colectivas, 
de jure ou de facto, que produzam, reproduzam ou difundam narrativa 
considerada desinformação”. E o que se entende por desinformação? Tudo 
o que belisque o poder ou seja “toda a narrativa (…) que seja susceptível 
de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos 
políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas 
e a bens públicos.” Perante esta definição só resta perguntar: o que não 
corre o risco de ser classificado como desinformação? Todas as censuras 
em qualquer lugar do mundo apresentam-se assim: proteger a sociedade 
face à mentira. O tempo apenas muda os nomes do que se entende por 
desinformação.

Note-se que nenhum deputado votou contra esta monstruosidade. Repito, 
nenhum deputado votou contra: a referida carta foi aprovada com os 
votos do PS, PSD, BE, CDS, PAN, das deputadas não inscritas Joacine 
Katar Moreira e Cristina Rodrigues. Abstiveram-se o PCP, PEV, Chega e a 
Iniciativa Liberal.

Escapam a este controlo as sátiras ou paródias. Pelo que como atrás ficou 
explicado, esta coluna de opinião passa muito adequadamente a coluna de 
paródia num país cujo regime é ele mesmo uma paródia da democracia que 
se propôs ser.

2-Os parodiantes a fazer pela vida. A informação chegou-nos naquele 
linguarejar em que a mentira é inverdade:  “O parlamento aprovou hoje 
em votação final global uma lei-quadro de criação, modificação e extinção 
de freguesias, que prevê um regime transitório para a correcção das 
agregações ocorridas em 2012/2013.” Assim falam os paladinos do combate 
à desinformação: não se diz que podem vir a ser criadas centenas de novas 
freguesias anuncia-se “que se prevê um regime transitório para a correcção 
das agregações ocorridas em 2012/2013“. Percebido? Pessoalmente adoro 
este “correcção das agregações”! Os partidos precisam de colocar a sua 
gente e para tal não hesitam em acrescentar camadas e camadas à máquina 
estatal. As juntas de freguesias tornaram-se agências florescentes de 
emprego, de contratação de serviços e, não menos importante, de estímulo 
ao clientelismo. Para a paródia ser ainda mais paródia só falta acrescentar 
que o PSD votou a favor desta lei. Ou seja o PSD votou contra a reforma 
que enquanto esteve no governo levou a cabo em 2013. Obviamente  o 
Prémio Parodiante do Ano segue sem desinformação alguma para Rui Rio.
3-A paródia da irresponsabilidade. Os socialistas são de tal forma amigos 
da paródia que resolveram exercer o poder sem assumir qualquer 
responsabilidade. Há lá coisa mais aborrecida que uma pessoa com a 
mania da responsabilidade? A festa do título do Sporting é o último exemplo 
dessa forma peculiar de paródia: a Câmara de Lisboa não autorizou mas 
talvez tenha autorizado e à cautela acusa a PSP; o secretário de Estado do 
Desporto, João Paulo Rebelo, tinha conhecimento de que havia algumas 
autoridades a tratar do assunto mas não ele que não tem nada a ver com 

isso; o ministro da Administração Interna pede uma investigação à actuação 
da PSP e a PSP desmente o MAI. Que isto é uma paródia não duvido:  de 
cada vez que olho para o ministro Eduardo Cabrita tenho um irreprimível  
ataque de riso!

4-A paródia dos comissários. Esta semana a Comissão da Carteira de 
Jornalista (CCPJ) informou António Abreu que o seu pedido de carteira 
profissional de jornalista foi indeferido. O caso arrasta-se há dois anos. 
António Abreu desenvolveu o site Notícias Viriato mas a CCPJ recusa 
passar-lhe a carteira profissional alegando que maioria das publicações do 
Notícias Viriato “representam o oposto daquilo que o jornalismo defende”. 
O oposto de que jornalismo?

Jornalistas que trabalham em jornais ou televisões de clubes desportivos 
têm carteira profissional mas o redactor do Notícias Viriato não pode ter 
porque, segundo a CCPJ, as notícias desse site “representam o oposto 
daquilo que o jornalismo defende”  e também porque o ISCTE “identifica 
o Notícias Viriato como um projecto de propaganda e desinformação, 
perfilhando uma visão ideológica que o afasta de poder ser um órgão de 
comunicação social tal como é entendido pela maioria dos profissionais 
jornalistas, académicos e público em geral”. Isto não é uma paródia, é uma 
verdadeira pândega! Sinistra, mas pândega!

O que está a acontecer a António Abreu perante a indiferença total da 
classe não é novo: em 1974, no meio de proclamações eufóricas sobre 
o fim da censura sucediam-se as multas e as suspensões de jornais e 
revistas mais ou menos marginais como eram o Bandarra, a Resistência, 
o Clarim,  Templário, A Voz de Fátima ou o João Semana cujos artigos são 
logo no Verão de 74 classificados como “propaganda estéril e negativa” 
pela Comissão Ad Hoc aos Orgãos de Imprensa. Também a publicações 
de extrema-esquerda como o Luta Popular começam a ser acusados de 
“ir contra o MFA”. Depois foi a  vez da Gaiola Aberta ser suspensa por 
perturbação da ordem pública… Claro que ninguém se solidarizava com 
estas publicações. Até que um dia se acordou o jornal República ocupado. 
Usando a linguagem daqueles que então o ocuparam ou a de agora da 
CCPJ  (a vida é uma paródia de coincidências!) o jornal República era um 
projecto de propaganda ( no caso do PS) sem notícias dignas desse nome.  
Mas nada disso legitimava a sua ocupação!

Mais cedo ou mais tarde alguém de esquerda ver-se-á apanhado nas garras 
destas comissões, entidades, observatórios… e então, sim, teremos caso. 
É o que se chama uma paródia com vários capítulos.

PS. Polícias cercadospor grupos armados (Fréjus), ataques a comissariados 
(Essonne), um agente morto a tiro (Avignon) e outro ferido com gravidade 
numa emboscada (Loire): é este o balanço da violência urbana nos últimos 
dias em França. Como o francês continua a ser uma língua praticamente 
desconhecida neste planeta e a França um país mais desconhecido ainda 
sobre estas factos continua  a cair um espesso silêncio.

António Abreu, Jornalista, Fundador e Director do Notícias Viriato
Lisboa
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DE:Louis de Barrau - Les Bories de Prévinquières
12150 Sévérac d’Aveyron le 19 mars 2021

à

Madame Geneviève DARRIEUSSECQ – Ministre de la Mémoire et des 
Anciens Combattants, auteure du livre « l’Héroisme ».

Madame,
Permettez moi de me présenter : Louis de BARRAU Appelé à 18 ans, classe 
59 2B, carte d’ancien combattant No 012 FR 3184762. 4 mois de classes 
au 92 RI de Clermont Ferrand, puis Sergent 24 mois au 117 Régiment 
d’infanterie en Algérie, implanté dans la Mitidja, autour de Blida Fondouk, 
Fort de l’eau, Boufarik et les versants nord de l’Atlas jusqu’à Chréa, Médéa 
et les gorges de la Chiffa.

Vous êtes notre ministre, notre représentante, or à l’heure de « la compétition 
victimaire », du brouhaha autour du rapport de Benjamin Staura, les 
repentances, le décolonialisme, etc.. etc ... ON NE VOUS ENTEND PAS !
Votre ministère connaît mieux que quiconque les chiffres :

Combien de centaines de milliers de jeunes Français, appelés, sont ils allés 
perdre 2 ans de leur 20 ans, et plus de 30 000 y sont morts, souvent torturés ?
Personne n’en parle, Madame, n’est ce pas votre rôle de défendre notre 
honneur d’avoir simplement servi la France, comme elle nous le demandait.
Lors de sa campagne pour la présidence, François Hollande, dans son 
humiliant meeting de Stains {93}, a hurlé devant une assistance en délire,
ISLAMIQUES VOUS ÊTES L’AVENIR DE LA France ! …

Réponse: le Bataclan.......et la suite.....

Cinq ans plus tard, en campagne pour la même fonction, Emmanuel Macron 
déclarait à Alger que la COLONISATION ETAIT UN CRIME CONTRE 
L’HUMANITÉ, avouant ainsi sa méconnaissance totale de l’histoire de 
d’Algérie

Réponse : Samuel Paty......et la suite ....

Aujourd’hui, un an avant la présidentielle le voilà dans la repentance !
Dans un an, juste avant l’élection présidentielle il y aura le soixantième 
anniversaire des accords d’Evian ... que ne va t’on entendre, qu’est il entrain 
d’imaginer?...

Bien sûr, ils sont si nombreux, maintenant en France, avec un bulletin de vote
et nous, anciens soldats d’AFN ne sommes plus qu’une poignée.

Comme dans toutes les communes de France, le village où je suis né, vécu 
mon enfance et où je suis retourné, Gaillac d’Aveyron a son monument aux 
morts.
Sous l’inscription À NOS HÉROS MORTS POUR LA FRANCE, la liste de 
ceux de 14 / 18 : 25 dont 2 de mes oncles, puis les noms de ceux de 39/45 : 9 
et enfin ceux d’Algérie : Roland Tassier et Marcel Burguiere, amis d’enfance, 
appelés, tués à 19 et 20 ans en Algérie. Roland fils d’agriculteur, Marcel fils 
du forgeron du village : la France laborieuse de tout temps sacrifiée.

La guerre d’Algérie fait partie de la colonisation,
Alors Madame, ces 30 000 soldats Français morts au combat : HEROS ou 
CRIMINELS ? ? ?

Nous attendons une réponse claire !

Devrons nous rayer leurs NOMS de nos monuments par allégeance à ceux 
qui nous haïssent et aux islamo-gauchistes ?

Nous comptons sur votre courage de Femme, de Médecin, de Mère et d’ 
auteure du livre « l’HEROISME » .

Permettez moi de porter à votre connaissance trois faits gravés en moi :
Le départ pour l’Algérie, le spectre qui nous a accompagné pendant deux 
ans et qui me hante encore parfois, enfin le retour.
Le 92 RI de Clermont Ferrand a fourni durant 6 ans, tous les 2 mois, un 
contingent de 300 soldats pour l’Algérie. Nous étions convoqués après 48 
heures de permission, un beau matin à la gare de Clermont, ultime appel, 
remise à chacun d’une ration alimentaire, montée dans les wagons, surprise 
! Ceux ci sont immédiatement fermés à clef de l’extérieur, déverrouillés à 
Marseille, quai de la Joliette, huit heures plus tard, le long d’un bateau où 
nous devions passer du wagon aux cales du navire entre deux haies de 
gendarmes !!!
À peine arrivés dans nos nouvelles unités en Algérie, nous étions informés 
que lors de probables combats, accrochages, embuscades… et ils furent 
nombreux en deux ans, nous devrions nous battre jusqu’au bout car le FLN 
ne faisait jamais de prisonnier. Ce qui fut le cas vous le savez. Capturés, nous 
serions bâillonnés, entravés, les attributs masculins arrachés au couteau et 
abandonnés à l’hémorragie. Madame ils ont été des milliers à subir ce sort. 
Vous avez certainement les chiffres exacts dans votre ministère.
Merci de les transmettre au Président et à Benjamin Saura afin de compléter 
son rapport. Il ne semble pas avoir interrogé les derniers témoins : Français 
d’Algérie, Harkis, Soldats …

Comme chacun le sait, cette méthode est la signature du FLN c’est pour 
cette raison que seules les têtes des moines de Tiberrine ont été remises 
aux autorités Françaises. Il ne fallait pas montrer leur corps avec la signature 
des auteurs.
Enfin, mes 28 mois accomplis, quelques jours après la participation avec 
notre compagnie en renfort sur les émeutes et fusillades de la rue d’Isly 
et de la place de la poste à Alger, en mars 1962, le « Ville d’Alger » plein 
de soldats accoste, au petit matin, quai de la Joliette à Marseille, j’en était. 
Sortis des cales par la porte avant, la porte arrière étant réservée à la sortie 
des cercueils de soldats, empilés rapidement dans des camions. ...
Des clameurs nous font lever la tête vers le quai supérieur. Là, des centaines 
d’individus, disciples de Sartre, Rocard, Duclos ou autres, communistes aux 
ordres de Moscou, sifflent et hurlent des injures ....

En remontant la passerelle, le soldat devant moi reçoit un crachat.

Sous les hurlements et les insultes nous avons dû attendre 2 heures notre 
tour dans la ronde des camions pour la gare St Charles !!!
Madame notre ministre de la mémoire et des anciens combattants, si 
simplement par respect pour ceux que vous représentez, ceux qui y ont 
laissé leur vie, vous demandiez à tous ces repentants, pour des raisons 
électorales ou piteusement idéologiques, un minimum de dignité ! de se 
taire ! N’ont ils rien de mieux à faire ?

Après 60 ans, ils rejoignent les haineux, hurleurs, oisifs du quai de Marseille. 
ILS SONT DES LEURS.
Vous le savez bien ! Quoiqu’ils disent ! Quoiqu’ils fassent ! Ils ne satisferont 
jamais ces dirigeants Algériens, incapables de gérer leur magnifique pays, 
plein de richesses, de donner un espoir d’avenir à leurs concitoyens, 
condamnés à la guerre civile, plus grave, ils donnent à tous les casseurs 
des banlieues des motifs de révolte.
Pourquoi respecteraient ils nos Gendarmes, nos Policiers, nos Pompiers, 
nos Soignants et les enseignants ?

Pourquoi respecteraient ils La FRANCE qui aurait selon ses dirigeants 
d’aujourd’hui commit ces crimes à leur égard. Allons ! Un peu de bon sens 
! Un peu de courage ! ....

Pouvons nous encore compter sur vous ?!

Dans l’attente de vous lire et de vous entendre dans les médias, je vous 
remercie, Madame, d’accepter mes respectueuses salutations.

LETTRE À
Madame Geneviève DARRIEUSSECQ
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O socialismo é isto: todos iguais, todos 
pobres, todos a mendigar uma tarifa

Por Helena Matos  

Já tínhamos tarifas sociais para a internet, água, luz, gás... Agora chegou a 
tarifa para ajudar os patrões a pagarem o salário mínimo. O sonho possível 
no Portugal socialista é conseguir uma tarifa.

Diz o fado que não é desgraça ser pobre. Garante a História que desgraça é 
acreditar que não se pode viver doutro modo. E o modo de vida em Portugal 
é o socialismo mendicante, aquele em que se desistiu de viver melhor pois 
apenas se procura pagar menos impostos e ter direito a uma tarifa social.

Já temos tarifa social de acesso à internet, mais tarifa social de gás, tarifa 
social de água e tarifa social de energia (pronuncie-se “social” com aquela 
inflexão-esgar de Ferro Rodrigues e percebe-se melhor o aviltante de tudo 
isto!) Renda social, segura e assistida. Isenções de pagamento de taxas 
moderadoras no SNS, das custas na justiça…  Chegou agora o anúncio 
de que o Governo vai pagar às empresas para elas conseguirem pagar o 
salário mínimo aos seus trabalhadores.

O sonho de  ganhar mais deu lugar à aspiração de conseguir uma tarifa 
social. Se esta acumular com uma isenção ainda melhor. Casos há, como 
o da Justiça, em que o Estado encareceu de tal forma as taxas e custas 
que cobra, que não ter direito à respectiva isenção se traduz na maioria 
dos casos em não ter acesso à justiça. Quando o bastonário da Ordem dos 
Advogados afirma “A justiça só está acessível aos muito ricos e aos muito 
pobres” está a falar de uma realidade, o acesso à justiça, e a desenhar 
um retrato do país lobotomizado por décadas de socialismo. Um país em 
que os ricos (leia-se aqueles que têm capacidade de influência no estado) 
vivem cada vez mais isolados na sua redoma e os muito pobres ficam 
aprisionados no seu ghetto de apoios.

O nosso grau de habituação ao absurdo é tal que só ao vermo-nos de 
fora damos conta da anormalidade que nos rodeia e do esbulho de que 
somos alvo: “Assim funcionam as portagens na Europa: dos 99% de vias 
gratuitas em França aos 1.000 milhões que cobra Portugal” titulava ontem 
o ABC numa Espanha que discute se deve ou não pagar portagens. Algo 
lhe soa estranho nesta frase? Serão os 99% de estradas sem portagens 
em França?

Portugal é hoje um país mendicante dos fundos europeus habitado por 
um povo que trocou a aspiração de viver melhor pelas contas de diminuir 
nos seus rendimentos: “Um terço das pessoas pobres em Portugal tem 
emprego” – avisava já este ano o INE. Não por acaso cada vez se fala 
menos de trabalho e de trabalhadores. O que temos agora são comunidades, 
apoiados, sinalizados, referenciados… gente que anda com papelinhos a 
provar que tem direito a mais uma isenção  e a duas tarifas sociais. Ou ao 
contrário que vai dar ao mesmo.

Esta cultura da dependência face ao Estado leva a que se aceite todo e 
qualquer abuso de poder (a ocupação do Zmar não aconteceu por acaso!) 
e que se desvalorize a produção de riqueza. Por exemplo,  o fecho do 
comércio  durante a pandemia era inevitável? Em 2021, em Madrid, Ayuso 
não fechou os restaurantes, nem os cabeleireiros, nem as livrarias, nem os 
mais diversos comércios. Pelo contrário o horário destes estabelecimentos 
foi alargado de modo a permitir-lhes funcionar sem concentrações de 
clientela. Por cá vigorou o modelo leninista de fechar tudo e anunciar 
apoios, tarifas sociais, programas de assistência.

Todo este socialismo assistencialista,  vem sempre embrulhado num 
palavreado de momentos históricos, combates mundiais, avanços 
civilizacionais, enfim um festival de luz e propaganda que ofusca uma 
realidade cada vez mais bruta. Um dos momentos símbolo desta fobia 
da realidade que caracteriza o socialismo aconteceu durante o “momento 
histórico” da Cimeira Social do Porto (aquela cimeira de que não se encontra 
rasto na imprensa dos outros países da UE).  Enquanto aquele friso de 

líderes saudava o vazio e se desdobrava em declarações sobre o momento 
histórico, o género, a inclusão, os pilares da Europa…, saía um estudo 
que fazia as contas àquilo que há muito se sabe em Portugal e se esconde 
naquele lado do palco que os holofotes do momento histórico não iluminam: 
«só com aumentos de impostos na ordem dos 22 por cento se consegue 
manter o atual modelo de pensões. A alternativa a esta subida de impostos  
é uma perda de 19% nos benefícios de reforma.»

Vamos falar sobre isto? Nem pensar. O socialismo conduziu os portugueses 
a uma ratoeira: entretidos a discutir a adesão das comunidades LGBTB às 
ciclovias, o racismo de dona Urraca, o machismo de dom Dinis e o assédio 
sexual no governo de Sidónio, prosseguem na sua marcha para a pobreza.
Diz o fado que não é desgraça ser pobre. Ou pelo menos não tem de ser. 
Contra a pobreza luta-se. Desgraça é de facto acreditar que não se pode 
viver doutro modo. E para cúmulo chamar-lhe progresso.

PS1. 4 de Maio de 2021. 18h10. Mérignac, arredores de Bordéus. Uma 
mulher foge do homem que a persegue. Ele dispara-lhe para as pernas. 
Ferida, ela cai. Ele despeja-lhe gasolina em cima, depois pega-lhe fogo. 
Sim, esta semana uma mulher de 30 anos foi queimada viva em França. 
Mas sobre este crime não encontramos quase o rasto nas notícias 
portuguesas. E contudo ele corresponde a tudo aquilo que agora mobiliza 
as indignações: Chahinez foi assassinada pelo marido; Chahinez tinha 
apresentado várias queixas a denunciar as violências a que ele a submetia; 
Chahinez era imigrante argelina e o marido francês. Contudo a morte 
de Chahinez foi ignorada. Porquê? Porque os imigrantes só interessam 
quando se desdobram em declarações de ódio à cultura e à história dos 
países para os quais escolheram vir viver. Ora Chahinez  “queria viver como 
uma francesa”. E não menos importante neste silenciamento da sua morte, 
o seu marido, Mounir, é também argelino e o único machismo que interessa 
denunciar é o da Europa cristã.

PS2. É certo que a França fica em Marte e que lá se fala um idioma remoto 
apenas dominado por meia dúzia de especialistas mas mesmo assim uma 
mulher a ser queimada viva é algo que se esperava tivesse suscitado um 
bocadinho de interesse nas redacções.

PS3. Proponho uma recolha de fundos para que se compre um cadeirão 
portátil para oferecer a Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu 
que se sentou ao lado de Erdogan e deixou Ursula von der Leyen a olhar para 
o lado. Charles Michel anda agora entusiasmadíssimo com a possibilidade 
de se levantarem as patentes às vacinas. Caso tal aconteça o cadeirão 
portátil vai ser utilíssimo ao sr. Michel quando surgir outra epidemia e ele 
tiver de ficar sentadinho à espera das vacinas criadas nos laboratórios 
estatais ou quiçá provenientes da Venezuela ou da Coreia do Norte.

Todos têm de pensar como esta esquerda urbana? 
Podemos ser o país com as fronteiras mais antigas da Europa — mas 
os portugueses não pensam todos da mesma maneira. Os espíritos que 
habitam no Palácio da Ajuda querem acabar com isso.
Portugal não é uno e indivisível. Podemos ser o país com as fronteiras 
mais antigas da Europa — mas os portugueses não vivem todos da mesma 
maneira, não se divertem todos da mesma maneira e, detalhe importante, 
não pensam todos da mesma maneira. Temos obrigação de saber há muito 
tempo que a geografia, o clima, a economia e as práticas religiosas, por 
exemplo, levaram a uma diversidade que dura há séculos, com óbvias 
mutações mas com uma persistente estabilidade. Quem quisesse entender, 
teria o livro “Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico”, de 1945, onde Orlando 
Ribeiro explicou porque é que as coisas são assim. E, como notou Rui 
Ramos, os mais distraídos teriam nova oportunidade de perceber tudo, 
anos mais tarde, com o livro “Identificação de um País”, de José Mattoso.

Mas há quem não perceba, nem entenda, nem aprenda. Para aqueles que 
julgam que Portugal começa na Ponte 25 de Abril e acaba na saída para a 
auto-estrada do Norte, os portugueses são todos iguais. Não há matança 
do porco, só há churrascos num grelhador Weber; não há caça, só há 
festas no Lux; e, acima de tudo, não há touradas, só há peças de teatro no 
D. Maria II.
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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.

O PS que está neste momento instalado no Ministério da Cultura acredita 
devotamente que a cultura não é o resultado de décadas e séculos de 
tradições e costumes, aliados a modificações lentas e a inovações súbitas 
— esta tribo acredita que a cultura é, basicamente, aquilo que os socialistas 
decidirem. Por isso, no novo contrato de concessão da RTP, o secretário de 
Estado Nuno Artur Silva introduziu uma frase vaga que, na prática, como 
o próprio já fez questão de esclarecer, proíbe o canal público de transmitir 
touradas.

Os espíritos que habitam o Palácio da Ajuda não se inquietam com o 
facto de o governo estar a passar a mensagem de que considera que um 
enorme pedaço do país é habitado por indígenas próximos da barbárie. 
Os números das audiências mostram que as touradas chegam a ter meio 
milhão de espectadores fora do horário nobre. Sondagens recentes revelam 
que 30% dos portugueses gostam de touradas. Dados de 2017 provam que 
se realizaram touradas em todos os distritos do país excepto em Vila Real, 
Braga e Aveiro. Mas isto não é visto como um obstáculo ou como um alerta 
para o bom senso — é visto como um desafio para quem quer levar os 
portugueses para um estado de pureza ideológica, mesmo que para isso 
seja preciso arrastá-los pelos cabelos que lhes restam.

A tudo isto, soma-se uma conveniência política. Sendo um equilibrista 
permanente, António Costa já está a fazer contas de cabeça sobre a 
aprovação do próximo Orçamento do Estado. Terá o apoio do PCP? Terá 
o apoio do BE? Ao acabar com as touradas na RTP terá, pelo menos, 
seguramente, o apoio do PAN — e a eterna gratidão da nova líder do partido.
Orlando Ribeiro via “as terras altas e as terras baixas, a serra e a ribeira, o 
campo e o monte, as montanhas e os vales“. E descodificava as origens de 
tradições, costumes e culturas muito diversos, cuja marca se prolonga até 
hoje. Mas esta esquerda urbana não se deixa abalar por esses antecedentes 
e avança para uma terraplenagem do país, intensamente dedicada à sua 
nobre missão de pastorear o povo. Nas suas pequenas cabeças, Lisboa 
é igual a Beja, que é igual a Santarém, que é igual ao Porto, que é igual 
a Bragança. Para estes governantes, a diversidade do país, que durante 
séculos foi uma força, é agora uma ameaça. Todos têm de pensar da mesma 
forma. Todos têm de pensar como eles. Peço desculpa mas eu, que nunca 
fui a uma praça de touros na vida, não quero ser obrigado a pensar como 
eles.
 

Um problema que Pacheco Pereira tem com 
ele mesmo  

Sete anos de silêncio é muito tempo e por isso abro hoje uma excepção. O 
que basta, basta. Há limites para tanto delírio, tanta teoria da conspiração, 
tanto umbiguismo. Até porque há muito mais mundo.

Tenho uma certa dificuldade em discutir com quem vive dentro de teorias 
da conspiração. Tenho uma quase insuperável dificuldade em debater com 
pessoas inteligentes que se alimentam de visões conspiratórias do mundo. 
Por isso há vários anos que decidi ignorar as insistentes, obsessivas, 
provocações de José Pacheco Pereira. Mas acho que ele já escreveu e disse 
suficientes barbaridades sobre o Observador (e não só) para eu continuar a 
fingir que nunca vejo nem ouço.

Deixem-me dizer que conheço Pacheco Pereira há muitos, muitos anos. 
Comecei a ouvir falar dele ainda era adolescente, antes do 25 de Abril, e 
ele era praticamente o militante mais conhecido do meu minúsculo grupo 
maoista, o CMLP, no Porto. Naquela cidade a maioria dos maoistas juntara-
se na OCMLP, mas ele não. Reencontrei-o anos mais tarde, no início da 
década de 1980, numa associação de vida efémera chamada Clube da 
Esquerda Liberal. Daí ele seguiria para deputado independente pelo PSD, 
de que depois se tornaria militante e dirigente. A primeira vez que fui à sua 
famosa casa da Marmeleira foi há já 25 anos, era ele presidente da distrital 
de Lisboa, uma experiência política que terminaria mal: quando tentou 
a reeleição, ficou em terceiro lugar, atrás de um miúdo chamado Passos 
Coelho e de Duarte Lima, que venceu essa eleição graças a uma gigantesca 

“chapelada” na secção de Algés, se a memória não me falha.

Tive muito trabalho, ao longo de vários, para o convencer a ser colunista 
do Público (ele estava no Diário de Notícias) e defendi-o muitas vezes 
contra a fúria dos jornalistas, porque sempre estive do lado da liberdade de 
expressão e do direito à crítica. Mas também sempre soube que tinha as 
suas obsessões, só que num tempo em que eram raros os intelectuais que 
escreviam no espaço do centro-direita, ele era ainda uma referência.

Essa realidade começou a mudar muito depressa com o advento da 
blogosfera, um mundo que Pacheco começou por saudar entusiasticamente 
e que praticou com determinação e afinco. Só que esse mundo abriria as 
janelas da notoriedade a muitos novos autores, alguns até inspirados pelo 
exemplo do político-biógrafo de Cunhal. Acontece é que ele nunca quis 
companhia – na verdade, eu acho que nunca quis sombra.Onde surgiam 
aliados na luta de ideias, ele via rivais na batalha do protagonismo mediático.
“Não é um jogador de equipa, nunca vestirá a camisola do PSD”, disse-me 
há muitos anos um dirigente do partido quando lhe perguntei porque não 
tiravam mais partido de Pacheco Pereira, na altura ainda com cargos de 
direcção. É um retrato certeiro, um retrato que explica tanto porque é que 
ele estava no grupo maoista que quase não existia no Porto (se estivesse 
na mais influente OCMLP seriam outros a mandar), que bate certo com 
alguns desabafos que ouvi a outros membros do Clube da Esquerda Liberal 
e que encaixa na perfeição na forma como ele se relacionou nos últimos 
anos com o seu partido.

O mundo de Pacheco Pereira roda à volta de Pacheco Pereira, ponto final, 
parágrafo.

Na política, Pacheco Pereira comporta-se por regra com a típica 
superioridade suicida dos intelectuais. Com a rigidez dos que se julgam 
ungidos pela razão e, por isso, não fazem concessões. Por regra esses 
perdem combates e eleições. Às vezes ele lembra-me mesmo a rigidez 
dogmática de Varoufakis, que teria inevitavelmente atirado com a Grécia 
para fora do euro. Pacheco Pereira ter-lhe-ia dado o braço e ambos teriam 
marchado a par para o abismo, insultando pelo caminho Aléxis Tsipras.

Sei do que falo pois tive várias conversas com ele em que me explicou 
o racional de decisões políticas que me pareciam irracionais – como 
algumas da direcção de Manuela Ferreira Leite, de que ele era o oráculo 
– e não exagero. Os intelectuais, sobretudo quando convencidos da sua 
superioridade, são extremamente perigosos em política.

Mas são ainda mais perigosos quando centrados na sua própria figura, 
porventura no seu próprio umbigo. Por isso é que Pacheco abdicou da sua 
coerência intelectual quando chegou a hora das suas guerras pessoais. Em 
2005, por exemplo, ele defendia que o PSD devia ter um posicionamento 
mais liberal, escrevendo que “precisamos de mais liberalismo, de mais 
liberdade económica, de mais espírito empresarial”. Mas não só, ia 
mais longe, pois considerava que era preciso “crise” e insegurança para 
mudarmos (até citava Schumpeter), pois sem uma sacudidela “afundamo-
nos, pouco a pouco, na manutenção, geracionalmente egoísta, de um 
modelo social insustentável a prazo e que nos condena a definhar”.

É extraordinário recordar estas palavras à luz do que Pacheco Pereira 
depois escreveria, diria, gritaria, quando a verdadeira crise chegou mas não 
era ele, nem nenhum dos dele, que estava à frente do PSD, mas sim um 
dos seus “ódios de estimação”. A partir daí o egoísmo geracional mudou de 
polaridade, o liberalismo passou a ser designado por “neoliberalismo” – a 
gíria de todos os anti-liberais – e naturalmente a crise, a verdadeira e não a 
fictícia, deixou de ser uma coisa relevante.

É também mirabolante a cambalhota que deu para passar a considerar o 
PCP e o Bloco como “partidos democráticos”, algo que acontece apesar 
de, como escreve, ambos partilharem “uma teleologia da história e por isso 
há quem esteja na vanguarda e quem esteja na retaguarda, ou seja, não 
é a qualidade universal da cidadania que transporta a igualdade, mas sim 
a ‘classe’”. Pacheco sabe onde é que essa teleologia (ou essa “miséria 
do historicismo”, como lhe chamou Popper) levou e leva, mas passa uma 
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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.

esponja por cima, não lhe importando que esses partidos não olhem todos 
os cidadãos como iguais, algo que logo a seguir já não tolera ao Chega.

Porquê estes saltos lógicos, estas incoerências? Porquê esta necessidade 
de estar de bem com os partidos da geringonça (citei um exemplo, há mais) 
e de mal com todos os demais?

De novo encontro na evolução de Pacheco Pereira mais preocupação 
consigo e com a sua obra do que com o rigor intelectual. Indo directo 
ao assunto: como notei a seu tempo, conforme a biografia de Cunhal foi 
avançando, e mais um volume saía, mais esterilizada e inócua esta nos 
surgia. O autor parece ter desejado o acesso a arquivos que o PCP (e 
os seus dirigentes) têm fechados, e por isso a obra foi-se tornando quase 
asséptica. Escrevi isso em 2016, estava longe de imaginar onde nos levaria 
o desenrolar desta lógica de normalização dos radicalismos de esquerda.

Ao longo dos anos houve contudo um ponto em que nós os dois nunca 
estivemos de acordo: a visão conspirativa que José Pacheco Pereira tem 
dos jornalistas e da forma como funcionam as redacções. Muitas das 
críticas que faz – ou que fazia – ao jornalismo português eram pertinentes, 
mas nunca percebeu que uma redacção não funciona como um partido e 
que não existem nela os mecanismos de comando e controlo típicos de 
organizações burocráticas e centralizadas.

Também por isso a forma como desde a primeira hora olhou para o 
Observador pode, na melhor das hipóteses, ser comparada com as 
elucubrações conspiratórias de um Steve Bannon. Eu sei que Pacheco 
não é dos que leva a sério o que se escreve, pois acha que há sempre 
agendas escondidas, mas de facto bastar-lhe-ia ter lido o que se escreveu 
na primeira hora do primeiro dia deste projecto para verificar que, sete 
anos passados, não enganámos ninguém sobre o que nos motivava como 
jornalistas e como fundadores do Observador.

Mas não. Ainda hoje tem dificuldade em sequer consultar a ficha técnica 
– ele que é tudo menos um infoexcluído –, pois nesse minuto deixaria de 
poder escrever, por exemplo, que somos “um braço armado de um lóbi 
empresarial”. Não é uma questão de ser verdade ou mentira — é já tão 
delirante que entremos no domínio da ofensa à inteligência.

No entanto, o que seria de José Pacheco Pereira sem obsessões, sem ódios 
de estimação e sem teorias da conspiração? Hoje em dia a Marmeleira e 
suspeito que pouco mais.

E é esse verdadeiramente o problema que ele foi criando com ele próprio. 
Ele sabe que eu sei que ele costumava dizer que a “prova do algodão” 
do comentário político era comparar o que se tinha escrito com o que na 
realidade se tinha passado uns meses ou uns anos depois. É certo que 
quem escreve nos jornais invevitavelmente se engana aqui ou além, mas 
ele costumava usar essa “prova do algodão” para desvalorizar como um 
todo as análises de Marcelo Rebelo de Sousa, que na sua perspectiva 
quase nunca resistiam à passagem do tempo.

Ora ele sabe que eu sei que ele sabe que as dele também não resistiram. 
Pelo contrário: azedaram.

As diferentes bitolas nas linhas férreas da Europa, dos EUA, da Índia, 
etc. 

Há mais de 50 anos que os governos dos países europeus tentam chegar a 
acordo quanto a uma bitola única nas linhas férreas da Europa, a chamada 
“Bitola Europeia” (1435 mm= cinco pés portugueses) , tida como “Bitola 
Internacional”. A Espanha tenta há 30 anos e começou a transição da 
sua rede ferroviária  de bitola de 1668 mm (seis pés castelhanos) a bitola 
europeia, em 1988. Portugal ainda não começou,
São bem visíveis e sofríveis

Em Portugal bitolas nas linhas férreas 

Linha do Douro/Linha do Corgo, tem 4 carris paralelos para fazer a ligação 
entre as duas linhas com bitolas de 1668mm e 1000mm.

Linha do Minho/Linha de Guimarães, Troço/trecho Trofa-Lousado.
 tem 4 carris paralelos com bitolas de 1668mm e 1000mm.  
Bitola da linha do algarve 1668mm
Bitola da linha do Norte i668mm
Bitola da linha do Oeste 1668mm
Bitola da linha Beira Baixa 1668mm

Bitolas na Europa

Linha Larga em Portugal e Espanha » bitola Ibérica » 1668mm
» bitola Normal Europeia »» 1435mm »
» bitola Larga Russa »» 1524mm »
Bitola estreita Portuguesa e Europeia 1000mm
Como se vê o desacordo entre países europeus quanto à bitola de linhas 
férreas ainda é muito grande apesar de haver uma (des)UNIÂO Europeia.
Assim, uma pessoa que queira viajar de comboio na Europa terá, muita 
vezes,de mudar de comboio na fronteira entre países.

Até no mesmo Pais, EUA e Brasil, há queixas contra as diferentes bitolas 
nas linhas férreas.

Manómetros que medem a pressão no interior dos pneumáticos dos 
carros 

Manómetros que medem a pressão no interior dos pneumáticos dos carros 
em bares e Manómetros que medem a pressão no interior dos pneumáticos 
dos carros em libras/polegada quadrada

Prejuízos para os utentes que não sabem da equivalência de 1 bar quantas 
libras/polegada quadrada dá.

Manómetros que medem a pressão do óleo dentro de macacos 
hidraúlicos 

Manómetros que medem a pressão do óleo dentro de macacos hidráulicos 
em bares e Manómetros que medem a pressão do óleo dentro de macacos 
hidraúlicos em libras/polegada quadrada.

Prejuízos graves para quem tem de ver a capacidade de carga do 
macaco hidráulico que vai comprar ou utilizar.

Reflexões_ Maio, 2021 _b”A falta de Acordos Técnicos Internacionais e os 
Grandes Prejuízos daí Derivados”

J. Barreiros Martins Prof. Cat. Emérito Jubilado da Univ do Minho

Continuação da página 9
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 www.facebook.com/museucombatente.oficial                https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial

 29 DE MAIO 
DIA INTERNACIONAL 

DOS SOLDADOS DE PAZ
Em todo o mundo o dia 29 de Maio tem um significado especial — ajudar a 
manter a Paz.

Mais de 4 mil bóinas-azuis perderam a vida desde 1948 em operações de 
Paz da organização.
 
Segundo as Nações Unidas, “ entre os desafios e as ameaças enfrentados 
pelas forças de paz, estão o trabalho árduo para proteger os mais vulneráveis 
de ameaças como o conflito e a pandemia global”.

Tendo como foco a juventude, paz e segurança, o Secretário-Geral das 
Nações Unidas realçou inspiração e orgulho pelo trabalho de pacificadores 
em todo o mundo. Durante o último ano a Organização perdeu 129 boinas-
azuis de 44 países em ataques, acidentes e doenças  e em homenagem, 
António Guterres depositou coroa de flores em tributo às vítimas.

No programa definido no convite, com as cerimónias anunciadas, que serão 
objecto de outro artigo no próximo número, serão inauguradas também 
duas novas exposições sobre as Operações de Paz e Humanitárias: uma 
sobre as Forças Nacionais Destacadas, de Isabel Martins do marketing do 
Museu do Combatente, e uma inovadora, porque o tema é representado 
em cartoons, a exposição Mission Crayon do Coronel Paulo Gonçalves 
acompanhada por um video – musical de 15 minutos, produzido pela  New 
Musicals Inc.’s com um conjunto de webseries nomeado “So Proudly We 
Hailed”.

Esta exposição é valorizada por objectos expostos, objectos que fizeram 
parte de missões de paz, tanto do Coronel Paulo Gonçalves como alguns 
cedidos pelo Museu do Ar (Força Aérea).

O tema do episódio apresentado em estreia mundial no youlíricastube no 
dia 29 de Maio, “The Messenger”, é baseado numa história verídica vivida 
pelo Coronel Paulo Gonçalves quando em missão na Bósnia, entre outros 
países.

O diálogo em português é do Coronel Paulo Jorge Machado Dias Gonçalves, 
a música e líricas da autoria de Ryan Patrick Martins, o trabalho foi dirigido 
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por John Coppola e o intérprete é Eduardo Enrikez. 

15 minutos de emoção, que começam com a saudade da família, de Lisboa, 
do cheiro de sardinhas assadas, depois a perigosa viagem de jeep para 
Sarajevo, com as bombas a passarem por cima da cabeça enquanto ouviam 
os Queen, num ritmo de rock, e a chegada à Bósnia, onde uma pergunta 
de uma criança cinco anos : como é a guerra no teu país? foi o início deste 
trabalho, com um monólogo cantado que coloca questões prementes 
sobre a guerra e a paz, sobre a realidade desta dualidade…onde está a 
guerra e onde começa a paz? Qual é a situação normal? A guerra ou a 
paz? E o que podemos nós ser ???? Mensageiros….mensageiros da paz 
e pacificadores…

Difícil explicar em palavras os sentimentos que nos atingem..que nos 
arrepiam e fazem pensar…

A procurar no YouTube a partir do dia 29 de Maio : The Messenger…..
 
https://drive.google.com/drive/folders/1H9tvtjJwba8ho56Mro9KbNv6iYza5z
wv?usp=sharing

Algumas considerações sobre este projecto : Criada por donativos do 
California Arts Council e a Fundação Helen & Jose Colton, a websérie “So 
Proud We Hailed” descreve histórias de veteranos de guerra em todo o 
mundo, musicando as suas histórias  verídicas com as próprias palavras 
dos veteranons. Apoiam os nomeados após selecção com um compositor, 
letrista, director e dramaturgo, e dão forma à história transformando-a 
num pequeno musical a ser divulgado numa plataforma digital.

Isabel Martins, 28 de Maio de 2021

“ A Mensagem”

texto de Paulo Jorge Machado Dias Gonçalves
Musica e líricas de Ryan Patrick Martin

baseado numa história verdadeira de
Paulo Jorge Machado Dias Gonçalves
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