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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

Termino, como iniciei, citando o que Antero de Quental dizia, logo no início 
da sua intervenção nas Conferências do Casino: “não pretendemos impor 
as nossas opiniões, mas simplesmente expô-las: não pedimos a adesão 
das pessoas; pedimos a discussão: essa discussão, longe de nos assustar, 
é o que mais desejamos; porque, ainda que dela resultasse a condenação 
das nossas ideias, contanto que essa condenação fosse justa e inteligente, 
ficaríamos contentes, tendo contribuído, posto que indirectamente, para a 
publicação de algumas verdades.”

Também as Conferências do Casino foram sujeitas à censura e escárnio 
de políticos da época, e acabaram mesmo por serem proibidas pelas 
autoridades de então com o argumento que atacavam “as instituições do 
Estado“. Esperemos que a Democracia de hoje seja capaz de um debate 
mais poderado, mais informado, e mais livre sobre o nosso passado. E 
o que ainda é mais importante: sobre o nosso presente, sem cortinas de 
fumo.
              (...)

Foi há 150 anos a Conferência do Casino
        Por Nuno Palma

(...) A intervenção que fiz na Convenção do MEL tem sido objecto de uma 
maré de deturpações, não apenas nas redes sociais, mas também em 
órgãos importantes de comunicação social, que não posso deixar passar 
em claro. O tema central dessa intervenção consistiu em chamar a atenção 
para a situação dramática do ponto de vista económico em que Portugal se 
encontra neste momento, em termos europeus, e para as raízes históricas 
que poderão explicar essa situação.

Iniciei a minha intervenção relembrando que foi, precisamente, há 150 
anos que Antero de Quental fez o seu famoso discurso nas “Conferências 
do Casino”, sobre “As Causas da Decadência”. Antero fazia parte de uma 
geração de intelectuais, que ficou conhecida como a “Geração de 70”, onde 
se incluíam individualidades como Eça de Queirós ou Oliveira Martins, que 
se sentia oprimida pela sua própria incapacidade de mudar o rumo do país 
e pelo atraso que sentiam relativamente à Europa desenvolvida da época. 
É um texto notável de que já falei antes aqui e que, apesar de Eduardo 
Lourenço o ter classificado como “a referência mítica da cultura portuguesa 
moderna. Ou com mais precisão, o seu próprio acto fundador”, passou este 
aniversário sem ter merecido a atenção devida na esmagadora maioria 
da imprensa, tendo sido raras as referências que a ele foram feitas (uma 
excepção, que aliás menciona os resultados do meu trabalho, está aqui). 
Seguindo o exemplo de Antero, também agora é necessário ter a coragem 
de olhar para o passado e não haver medo de polémica na destruição de 
mitos e preconceitos ideológicos que não permitem ver a realidade e as 
raízes dos problemas actuais.

Portugal está a divergir da Europa Ocidental há mais de 20 anos. É um 
tema que deveria abrir todos os noticiários, todos os dias, e que deveria 
ser objecto de uma análise e discussão permanente, porque põe em causa 
o futuro do país. Isto está a passar-se ao mesmo tempo que se acumula um 
gigantesco endividamento externo que compromete as gerações futuras, 
e apesar da existência, desde há décadas, de fundos europeus que não 
levaram à convergência. Entretanto, a qualidade das instituições políticas 
tem vindo a piorar, como a publicação de vários relatórios recentes mostram.

(...)

Recebemos este desassombrado texto comparativo das realidades 
dos diferentes sistemas políticos que nos têm sido impostos. Está 
extraordinário e gostaria de poder publicá-lo ao completo. Por dificuldades 
técnicas é impossível desta vez. Assim apenas publicamos extractos 
para assinalar o aniversário do sublime discurso de Antero de Quental. 
Voltaremos a ele brevemente.  RM

Morreu o Rei, Viva o Rei.
O Jornal Expresso anunciou há dias,  que o PM António Costa prepara 
em surdina o seu render da guarda, a sua retirada do serviço activo da 
governação. Quase em silêncio, sem mexer as orelhas para evitar 
tempestades de vento....os Ventos da História!

Ele é o que é, teimoso e desrespeitador da AR, PR e população, gerindo 
ao pif e consoante as suas vontades ou com apoios dos mini partidos de 
que dispõe, usando e revesando os meios que lhe são oferecidos por esses 
políticos, aprendizes da hipocrisia dos “profissionais” como A. Costa, que 
pensa ter todos os direitos e sabedoria para guiar o seu barco até ao cais.

Esses partidos, quase sem representação oficial, estão votados a 
permanecerem na oposição perpétua, mas com estes apoios, metem 
Portugal num “ghetto”, fora do poder verdadeiro e o inconsciente mas bem 
real, amolecimento da população.

Diz-se que um dia, o médico de Salazar o terá aconselhado a correr no 
parque e sugeriu-lhe, para não ir só,  de um dia correr com o ministro da 
defesa, noutro com o ministro da educação etc. Salazar terá avançado que 
nesse ritmo um dia bem próximo não teria mais gente com quem correr...
Aí o  médico retorquiu: “Não se importe senhor Presidente, porque nessa 
altura, o povo correrá consigo”.

Conhecedor da metáfora, talvez António Costa, consciente de todas as 
“bêtizes” realizadas até agora, decidiu “sair” pela porta larga, ao deixar 
a Presidência do Conselho da UE, que desempenha neste momento. É 
evidente que para qualquer um mas sobretudo no caso de um vaidoso e 
supra convencido como o nosso PM, será muito mais agradável e guardador 
de contactos internacionais sair “testa alta” — mesmo se para isso possa ter 
enterrado Portugal alterando leis e vendendo o impossível, que sair testa 
murcha com o traseiro dorido dos pontapés...

No momento em que alguns deputados refilam em silêncio sobre as decisões 
tomadas na ausência do caucus eleitoral, em especial no problemático caso 
da corrupção que, apesar de tudo, bastantes dores de cabeça devem ter 
dado ao dirigente europeu.

O escândalo da corrupção, das falências bancárias, das empresas de 
aviação, das alterações  à Reforma das Forças Armadas — Lei aceite na sua 
generalidade por alguns partidos e agora em discussão para modificações 
“mais que necessárias”, e de todas as promessas não cumpridas, bateram 
forte nos socialistas em Portugal. Recordemos todos os problemas com 
a Justiça, o caso de Tancos, do erro do CV do advogado enviado para 
Bruxelas, ultrapassando a escolhida anteriormente, a substituição da 
presidente do Tribunal e tudo o resto. É muita, muita coisa.  E o chefe 
António sabe bem que um dia terá de sair. A bem ou a mal. Por isso, até 
será inteligente da sua parte, preparar a saída sem fazer grandes alaridos, 
acusando o esforço despendido na Europa como justificação de doença 
desgastante a justificar o abandono por motivos de saúde....
Fará uma curta estada em Portugal para poder determinar aonde irão bater 
os milhões que esperam, encontrar o seu delfim para poder ter sempre a 
porta aberta e partirá por entre palmas e agradecimentos de socialistas e 
aprendizes de hipócritas que vegetam nos arredores da AR.

Um rei vai nú. Nú? Procura-se outro de qualquer côr. Se não mudarem o 
sistema, ficará igual.Que por uma vez, o Povo saia da letargia !!!

Apenas os homens e os socialistas mornos ficarão contentes com a saída 
do “rei”.  Morreu o Rei, Viva o Rei!

Raul Mesquita
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Paul Landowski, né dans le 9e 
arrondissement de Paris le 1er juin 1875 et mort 
à Boulogne-Billancourt le 31 mars 1961, est un 
sculpteur français.

Distinctions
 
Prix de Rome en 1900, Médaille d’or de sculpture 
aux Jeux olympiques en 1928
2.1 Le projet d’un Temple de l’Homme

Biographie
Famille d’artistes et formation humaniste (1875-1913)
Paul est le fils de d’Edward Landowski, docteur en médecine, d’origine 
polonaise, et de Julie Henriette Vieuxtemps. Paul Landowski est le petit-
fils, par sa mère, du célèbre violoniste et compositeur Henri Vieuxtemps. Il 
perd successivement sa mère le 28 octobre, puis son père le 6 novembre 
1882, morts des suites d’une maladie à Alger. Il est dès lors, avec ses frères 
et sœurs, pris en charge à Paris par son oncle paternel, Paul Landowski. 
Il épouse en premières noces Geneviève Nénot (1888-1911), fille d’Henri-
Paul Nénot, dont il a deux enfants, la peintre Nadine Landowski (1908-1943) 
et Jean Max Landowski (1911-1943), mort pour la France. Veuf, il épouse 
Amélie Cruppi, fille de l’homme politique Jean Cruppi et de la femme de 
lettres Louise Cruppi. Il est aussi le père du compositeur Marcel Landowski 
(1915-1999), qui réforma l’enseignement musical en France, et de la pianiste 
et artiste peintre Françoise Landowski-Caillet (1917-2007).
Après des études secondaires à Paris au collège Rollin, il se destine à la 
versification dramatique. En hypokhâgne, il découvre durant l’année 1898 
auprès d’Henri Barbusse la philosophie humaniste, laquelle marquera toute 
son œuvre. L’année suivante, il suit, parallèlement à ses études, les cours 
du portraitiste Jules Lefebvre à l’Académie Julian. Il devient un expert en 
anatomie en suivant quotidiennement les dissections de l’École de médecine 
et en dessinant les planches pédagogiques du professeur Farabeuf. Il se 
passionne pour la boxe.
Admis en 1895 aux Beaux-arts, il y devient l’élève de Louis-Ernest Barrias. Il 
en sort en 1900 lauréat du prix de Rome pour son David combattant Goliath 
et séjourne à la villa Médicis. En 1903, il participe à son premier Salon des 
artistes français ; il y exposera durant toute sa carrière, pendant plus de trente 
années. En 1906, bientôt suivi par tout un milieu d’architectes, d’artistes et 
de mécènes, il s’installe à Boulogne-Billancourt, rue Moisson-Desroches, 
aujourd’hui rue Max Blondat. Il ne reste de son atelier qu’un petit musée 
construit après sa mort dans un coin du jardin et légué à la ville en 1982. Il 
accède à la célébrité dès 1909 avec une sculpture installée cinq ans plus tard 
sous la coupole du Panthéon, Aux artistes dont le nom s’est perdu.

En 1927, Paul Landowski s’installe au Brusc, hameau de la commune de 
Six-Fours-les-Plages dans le Var, où il installe un atelier dans lequel il créera 
la plupart de ses oeuvres.

La sculpture comme instrument civilisateur (1914-1938)
En 1916, durant la Première Guerre mondiale, il participe à la bataille de 
la Somme et reçoit la croix de guerre. En 1917, il livre avec Bouchard à la 
ville de Genève les statues du Monument de la Réformation. Il réalise dans 
l’après-guerre plus de quatre-vingts monuments aux morts, dont :
en 1921, le Monument à la gloire des internes des hôpitaux de Paris dans 
l’enceinte de Hôtel Dieu ;
en 1924, Le Monument de la Victoire à Casablanca ;
en 1928, Le Pavois à Alger ;
en 1935, Les Fantômes sur le champ de Chalmont, où se scella le sort de 
la seconde bataille de la Marne.
En 1928, il participe au concours d’art des IXe Jeux olympiques d’Amsterdam 
et obtient la médaille d’or au concours de sculpture pour Le Boxeur. Officier 
de la Légion d’Honneur depuis le 8 août 1920, il est promu commandeur le 
30 avril 1928. Reconnu comme un héros aux préoccupations humanistes, il 
devient dans la France pacifiste de l’après-guerre le sculpteur qui obtient le 
plus de commandes monumentales, à Paris ou à l’étranger :
en 1928, la statue de Sainte Geneviève protégeant Paris, érigée sur le pont 
de la Tournelle ;

inauguré en 1929 : Le Bouclier aux morts, mairie du 16e arrondissement de Paris ;
en 1930, le Mausolée de Sun Yat Sen à Nankin ;
en 1931, le Christ de Corcovado à Rio de Janeiro ;
en 1933, Montaigne méditant face à la Sorbonne, rue des Écoles à Paris ;
en 1936, les fontaines de la porte de Saint-Cloud à Paris ;

en 1937, le tombeau du maréchal Foch 
aux Invalides à Paris ;

inauguré en 1956 : À la gloire de 
l’Armée française 1914-1918, place du 
Trocadéro à Paris.
Il est invité à la 24e exposition de la 
Société des artistes rouennais à Rouen 
en 1933.
Théoricien instrumentalisé puis relégué 
(1939-1962)

Directeur de la villa Médicis de 1933 à 
1937, il est nommé ensuite directeur 
de l’École des beaux-arts de Paris où il 
travaille à une réforme mettant en œuvre 
ses conceptions de l’enseignement de 
l’art comme synthèse de l’architecture, 
de la sculpture et de la peinture.
En novembre 1941, il fait avec Paul Belmondo et André Derain le fameux 
« voyage à Berlin », en réalité une tournée à travers toute l’Allemagne 
jusqu’à Weimar. Il répond ainsi comme de nombreux autres artistes français 
à l’invitation d’Otto Abetz à collaborer sur le plan intellectuel au projet de 
Goebbels de faire émerger une nouvelle Europe. En tant que directeur des 
Beaux Arts et en tant qu’ancien ami proche d’un Otto Abetz, lequel ne s’était 
à l’époque de cette amitié pas encore engagé pour le nazisme, il est en effet 
pressé d’agir pour ses élèves retenus prisonniers en Allemagne depuis la 
débâcle.

Au cours de son procès d’épuration, dont il sort comme la plupart des hauts 
fonctionnaires sans condamnation, il se défend en expliquant avoir reversé 
son cachet au Pécule des prisonniers. Il affirme avoir agi dans le but de 
contribuer par sa fonction au secours des prisonniers français et avoir été 
mû par l’espoir de faire libérer de jeunes artistes. Dans l’intimité de son 
journal, il confie regretter son attitude, ce que tous ne font pas, s’accusant 
de lâcheté et reconnaissant sa culpabilité.

Son projet ambitieux d’un Temple de l’Homme ne se réalisera pas mais un des 
éléments est réutilisé en 1953 pour faire la monumentale Porte de la Faculté 
de Médecine qui se voit rue des Saints-Pères à Paris. En 1954, six ans 
avant sa mort, Le Retour éternel qui orne le colombarium du Père-Lachaise 
à Paris réaffirme comme un testament nietzschéen ses préoccupations 
humanistes. À sa mort, il laisse également deux œuvres littéraires, l’une 
publiée de son vivant, Peut-on enseigner les Beaux-Arts ?, et l’autre qui ne le 
sera, partiellement, qu’après sa mort, son Journal, témoignage personnel et 
fascinant sur le métier de sculpteur qu’il a rédigé depuis avant la Première 
Guerre mondiale jusqu’à la fin de sa vie.
Œuvres

Le projet d’un Temple de l’Homme
Le Temple de l’Homme, auquel Paul Valéry a donné son nom, est le 
projet « océanique », au sens de Romain Rolland, d’un lieu de méditation 
accueillant manifestations publiques, spectacles et congrès internationaux. 
Comprenant bibliothèque et cinéma, il a été élaboré en collaboration avec 
les architectes Taillens, Bigot et Laprade et n’a pas été réalisé. Présenté 
en 1925 à l’Exposition des Arts décoratifs de Paris, il a été envisagé en 
1932 pour prolonger l’axe des Champs-Élysées entre la porte Maillot et La 
Défense. Le projet sera constamment travaillé jusqu’en 1950.

Deux portes monumentales, la Porte de la Science et la Porte de Psyché, 
ouvrent sur les statues des Fils de Caïn au milieu d’un parvis encadré de 
deux cents mètres de Mur de Prométhée, Mur des Religions, Mur des 
Légendes, Mur des Hymnes, chacun haut de huit mètres et décoré de bas-
reliefs représentant les grandes figures de la Science, de la Philosophie, de 
l’Héroïsme, de la Poésie.
La Porte de la Science est aujourd’hui visible à l’entrée de la nouvelle faculté 
de médecine de Paris, no 45 rue des Saints-Pères, et le groupe des Fils de 
Caïn aux Tuileries. L’Hymne à l’Aurore, conservé au musée des Années 
Trente, était destiné au Mur des Hymnes.

« L’idée centrale qui domine toute ma production, c’est l’influence du Temple 
vers lequel tout l’œuvre tend, et qui projette sur elle sa lueur. Toute idée, 
aussi abstraite soit-elle, est pensée sculpturalement. »

— Paul Landowski, 3 décembre 1931.
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Estar Seguro e estar a Salvo é uma ambição individual que Nacionalmente 
ou em Aliança se organiza. Estar Seguro é estar defendido a todo o tempo. 
Estar a Salvo é viver sem estar em ameaça. Os Anglo-Saxónicos têm dois 
vocábulos: secure and safe. Secure deriva do latim se+cure, viver sem 
cuidados, viver defendido. O segundo vem de Salvus que dá, na declinação, 
no vocativo, a saudação dos Romanos: Salvé. Sinaliza que de mim não 
vem perigo, comigo não levo ameaça.

Estes dois conceitos materializam-se na vida de hoje, no estudo e prática 
de Defesa nas Forças Armadas para estar defendido: seguro. No estudo 
e na prática das Forças de Segurança para estar a Salvo. Foi por razão 
similar que apareceu o estudo e a prática da Medicina para garantir que se 
está seguro e o estudo e a prática da Enfermagem para cuidar, evitar e nos 
pôr a salvo de ameaças.

Há muito que se deixou de ensinar latim, o complexo não se estuda nem 
treina, fica-se pelo simples, mesmo simplificado, que é entregue a Pessoas 
que saíram à Ordem serem inteligentes e ainda pensadores e especialistas 
de múltiplos e variados assuntos. Como nunca fizeram, não sabem. Mas 
ouviram dizer. E, confundem o ter ouvido dizer com saber. A inconsciência 
é tanta que um Jovem mestrado pós Bolonha (licenciado ante Bolonha) 
de trinta anos que nunca fez nada no Mundo Académico, sem tempo para 
ter experiência alguma no trabalho de Engenharia, foi eleito Presidente 
do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior. Tem um atributo: é 
Deputado. Fui lá Professor, fui supervisor do primeiro Doutoramento em 
1983, e sou Doutor Honoris Causa pela Universidade da Beira Interior. 
Trabalhei desde 1978 para os que fundaram esta Universidade. Não fora 
para não deshonrar quem foi o Professor Catedrático, Grã-Cruz da Ordem 
da Instrução Pública, Grã-Cruz do Mérito do Descobridor do Brasil, Officier 
dans l’ Ordre des Palmes Académiques de França, que no Acto foi o meu 
Padrinho e o Magnifico Reitor que me impôs as insígnias de Doutor Honoris 
Causa em 1995 enviava, por ter sido insultado, as insígnias à procedência. 
Claro que ao actual Presidente do Conselho Geral devo, por razão de 
disciplina, respeito Administrativo. Respeito não tenho. Aconteceu numa 
Universidade, mas não é uma ocorrência isolada. Nem se dão conta que, 
um pouco por todo o lado, o respeito está a ser substituido por respeito 
exclusivamente administrativo. 

Arranjemos, como é habitual, os acidentes e as amarguras no passado, as 
preocupações e os desejos no presente e vamos pôr as esperanças e a 
vontade no receptáculo do futuro. Façamos caminho:

Do passado, temos como fundador, da nossa Cultura, Homero (929 A.C.-
898 A.C.) que nos ensina que a Guerra existirá sempre porque não há 
guerras por razões comerciais (os comerciantes sempre se entenderam 
e as guerras prejudicam muito o negócio onde estão instalados), mas 
guerras de anos e anos são só por verdades. Gregos e Troianos mataram-
se entre 1194 A.C. e 1184 A.C. porque o Rei dos Troianos, Priamos, tinha 
dois filhos Heitor e Paris. Paris raptou Helena a mulher de Menelau que era 
irmão de Hagamenon. Custa engolir  que Gregos e Troianos se flagelaram, 
morreram, mataram-se durante uma década porque um Troiano roubou a 
mulher a um Grego. Mas a Guerra aconteceu e Homero avisa-nos que isso 
sempre acontecerá logo que a mente Humana crie duas Verdades. Por 
razões comerciais andamos no máximo a esmurrar-nos e por  acidente 
morre Gente, por pouco tempo. Por Verdade fazemos Guerra, e brutal, 
durante décadas. 

E é  outra  talvez porque deixámos de estudar os clássicos, os fundamentos 
dos conceitos e da nossa Cultura, que fizémos tamanha confusão entre 
Forças Armadas que são  para a Guerra e para patrulhar em terra, no mar, 
no ar, no espaço cibernético e no espaço exterior Forças Armadas Aliadas 
e, especialmente as hostis e as Forças de Segurança que são para os tais 
conflitos de interesses que são ameaças passageiras. Enfim roubos, rixas 
mais ou menos graves e zangas. Aqui a confusão entre o conceito e a prática 
de Defesa e o de Segurança é tamanha que não adquirimos nem mantemos 
em prontidão os Meios e os Navios para a Armada, mas  compramos para 

a GNR. É a mesma coisa que comprar uma Sala de Operações para ser 
dirigida por licenciados, Mestres, Doutorados e Professoes em Enfermagem 
que fariam cirurgias e camas, sensores e monitores para a Unidade de 
Cuidados Intensivos para licenciados, Mestres e Doutores e Professores em 
Medicina fazerem turnos de monitoração e acompanhameno permanente 
de doentes.

Aliás tenho uma experiência pessoal que ilustra esta confusão. O regimento 
de Cavaria da GNR foi fazer uma demonstração de capacidade de destreza 
no Parque das Nações que deixou a todos encantados e confiantes nas 
capacidades da GNR para a Segurança. Sabendo o Senhor Coronel que 
comandava que eu tinha e andaria ao largo com uma Canoa inscrita na 
Marinha do Tejo, Pólo vivo do Museu de Marinha disse-me que então 
também viriam umas lanchas da GNR. Lá fui dizendo que, a demonstração 
que foi aliás  fantástica da Cavalaria, ocorreria no pico da maré baixa. 
Sem qualquer ponta de incerteza, o nosso Coronel, olha-me e diz: o que 
é que isso tem a ver com marés, as lanchas vêm na mesma. Em abono 
da verdade se diga que o Senhor Coronel, logo que dada a explicação 
sobre marés, disfarçou o melhor que pode o embaraço, e percebeu que as 
tais lanchas ficariam enterradas no lodo até ao pescoço e que teriam  que 
esperar atoladas seis horas para que chegasse a maré cheia. Mas não é só 
Homero que não estudamos, também não lemos a “Histórias” de Herodoto 
(484 A.C.– 445 A.C.). Se o fizéssemos tínhamos aprendido porque é que 
o Governo do Estado vai minando a Nação e destruindo  as suas Forças 
Armadas, porque deixam de ter empenho na Defesa, porque descuram o 
seu  financiamento,   o seu treino, a salvaguarda dos seu feridos e o prestar 
de Honra aos seus mortos.

Herodoto é tão esclarecedor na troca de mensagens entre Dario, Rei dos 
Persas e Idanthyrsus Rei da Citia. No ano 513 A.C., Dario, Rei da Pérsia, 
invadia a Citia para passar à Grécia.  O Rei da Citia mantinha o seu Exército 
a um dia de marcha das Forças Persas, mas não as confrontava. E o Rei 
Persa quis conferenciar com o Rei dos Citios. A troca de mensagens entre 
ambos foi registada nas “Histórias” por Herodoto :

“Tu Rei da Citia, estranho Homem, que foges à minha frente quando há duas 
coisas que poderias fazer facilmente. Se te consideras apto para resistir às 
minhas Armas, cessa esse teu deambular e vem: demo-nos      batalha. Ou, 
se estás consciente da minha força que é maior que a tua mesmo assim 
devias cessar de correr à minha frente. Basta que me tragas algum pedaço 
de Terra e Água e vamos conferenciar”.

A isto, Idanthyrsus, rei da Citia respondeu:
“Isto é a minha maneira de proceder, Persa. Nunca tive medo de Homem 
algum nem de nenhum fugi. Não o fiz no passado, nem hoje fujo de ti. Nada 
há de novo ou estranho no que eu faço. Apenas, continuo com o meu modo 
de vida habitual em anos de Paz. Agora posso dizer-te porque não te dou 
batalha. Nós os Citios não temos riqueza, não temos indústria, nem terras 
cultivadas, que pudessem induzir-me, por medo de as perder ou de que as 
estragassem, para vos fazer frente lutando numa batalha. Nada temos para 
perder, não  temos nada para defender”.

“No entanto, se queres mesmo entrar de imediato em confronto armado 
podes fazê-lo. Tu sabes onde estão  os túmulos dos nossos Pais, procura-
os e tenta tocar neles. Se o fizeres vamos ferozmente combater-te”.  “Até 
fazeres isso, fica certo que nunca te daremos batalha, a menos que nos 
apeteça. Esta é a minha resposta ao teu desafio de entrar em luta”. “Fica a 
saber que por Senhor só reconheço a Zeus, meu antepassado, a Hestia, a 
Rainha da Citia. O tributo que me pedes de um pouco de Terra e Água não 
to mandarei; mas receberás muito em breve prenda mais adequada. Por 
último, ao proclamares-te meu Senhor só te digo: “Vai-te e chora””.

A três anos de celebrar cinquenta do 25 de Abril estamos com emigração 
de engenheiros, médicos, enfermeiros, cientistas, profissionais ao nível dos 
números dos anos sessenta do século XX. Sem agricultura, sem indústria, 
sem pesca, sem mineração, tendo deixado de saber trabalhar materiais, 
latão e cobre em Braço de Prata e Moscavide, materiais energéticos 
em Barcarena, ferro e aço no Alfeite e na Lisnave, tendo abandonado a 
transformação do alumínio e materiais compósitos na OGMA, o silício na 
Standard Eléctrica do muito saudoso Prof. Carvalho Fernandes, tendo 
deixado de saber trabalhar fibras naturais sintéticas em Santa Clara resta-
nos o resultado das sementes do Marquês, os moldes de plástico que vieram 

HOMERO HERODOTO ANTERO DE QUINTAL SEGUIDO DE VÃO-SE EMBORA E CHOREM SEM ASSINATURAPELO

 PELO PROF. CARVALHO RODRIGUES
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do vidro, os têxteis e as  confecções mas para estes não produzimos fibras. 
Importamos oitenta por cento do que comemos. Devemos cento e trinta e 
cinco por cento do PIB. Governaram o País até que nós ficámos assim.
Deixámos de ter Prontidão porque é sempre assim e sabemo-lo desde 
Idanthyrsus quando Nações conduzidas pelos Governos deixam de ter o 
que seja para defender, quebra-se o ânimo para terem orçamento, carreiras, 
doutrina, organização Hierárquica apropriadas. 
Os  dirigentes do Ministério da Defesa têm razão ao trabalhar para destruir 
as Forças Armadas e acrescenta mais razão quando afirmam: “as Forças 
Armadas não existem por si próprias, e os ramos não existem para si 
próprios. Estão ao serviço da defesa eficaz do interesse nacional num 
mundo cada vez mais conflituoso e em mudança acelerada”. Como se 
sabe pelo menos há dois mil e quinhentos anos desde que o Rei dos Cítias 
escreve ao Rei dos Persas, “nada temos para perder, não  temos nada para 
defender”. Se em Portugal Governos levaram a que não haja riqueza, se nos 
levaram a uma dívida de cento e trinta e cinco por cento do PIB, que fizeram 
com que se  importe oitenta por cento do que se come,  se a terra está 
abandonada, se não há industria, se não se vai ao Mar pescar, nada há para 
defender. E os dirigentes do Ministério da Defesa fazem debandar, arranjar 
meios de descaracterizar, de tirar, de roubar o carácter,  de desmobilizar 
as Forças Armadas porque hoje em Portugal  “nada temos para perder, 
não  temos nada para defender” como o Rei da Cítia teria atestado e teria, 
em consequência, despromovido, diminuído, anulado, os atributos e as 
capacidades dos dirigentes do Ministério da Defesa e decretado que o que 
lá se fazia no Ministério da Defesa ficava entregue a despacho com um 
Director Geral na dependência directa do Senhor Primeiro Ministro, a bem 
da eficácia da defesa do interesse Nacional.
Mas sabemos que desgosto é para arrumar no passado. O passado; 
tudo está bem estruturado em “As  Causas da Decadência dos Povos 
Peninsulares nos Últimos Três Séculos” escrito e lido por Antero de Quental 
nas Conferências do casino editadas a 27 maio 1871.
Antero de Quental não tinha processo de saber que parte do calor que 
vai de algo quente para outra coisa  que esteja fria é rejeitado. Na altura 
que foi descoberto foi uma enorme surpresa. A fonte quente nunca 
consegue passar todo o calor que poderia, que queria, para a fonte fria. Há 
sempre uma parte que é rejeitada. Foi Boltzmann que deu a explicação, 
descobrindo que vinte por cento das moléculas do ar do local onde vai ler 
o discurso de Antero de Quental contêm oitenta por cento da energia total 
dessa atmosfera. Não são  sempre os mesmos átomos a ter os oitenta por 
cento da energia, mas são sempre vinte por cento. Quer dizer que quatro 
por cento detêm sessenta e quatro por cento. O que leva a que menos 
de um por cento dos átomos contenham cinquenta por cento do todo. É o 
resultado do Segundo Princípio da Termodinâmica.  Paretto mediu a posse 
da propriedade agrícola algures em Itália e um por cento tinha cinquenta 
por cento da terra. Zipf, que estudava textos, verificou que um por cento das 
palavras de um explicam cinquenta por cento do texto. Hoje sabe-se que 
um por cento dos compositores explicam cinquenta por cento da música 
que ouvimos; um por cento dos jornalistas escrevem cinquenta por cento 
das notícias que lemos, um por cento dos escritores fazem cinquenta por 
cento dos livros que compramos, um por cento dos pintores produzem 
cinquenta por cento dos quadros que vemos, um por cento dos sites na web 
representam   cinquenta por cento das buscas, um por cento dos Jornais 
são os que são lidos por cinquenta por cento dos  leitores, um por cento dos 
Deputados faz cinquenta por cento das intervenções, um por cento de seres 
humanos detêm cinquenta por cento da riqueza do Mundo; um por cento 
das Nações tem o dominío sobre cinquenta por cento dos outros Povos, um 
por cento de o que seja detem cinquenta por cento do que for que haja. Não 
são sempre os mesmos a fazer parte do um por cento mas, são sempre um 
por cento. É uma fonte permanente de conflito esta distribuição de 20/80 ou 
para ser mais impressionante 1/50, no seio dos Povos.
A guerra pela Nova Ordem de que se vêem agora os sinais, com a agitação 
na procura de Aliados, está a acontecer desde 2003 para um conflito de 
hegemonia. O conflito armado e profundo de sofrimento é o que antecede  
e sucede na substituição dos que estão nos 20/80 ou se quiserem no 1/50.
O actual Bispo de Setúbal, Senhor Dom José Ornelas de Carvalho, no 
final de um Seminário Internacional organizado pelo Instituto Superior de 
Teologia de Évora em Janeiro de 2020, olhou-me, à despedida, e ouvi de 
forma que nunca vou esquecer: “de tudo o que disse na sua Conferência o 
problema que temos que resolver é o 20/80”.

Antero de Quental sabia, mas não se apercebia que não são os Povos que 
decaem, são os vinte por cento dos oitenta ou o um por cento dos cinquenta 
que se corrompem, definham e corroem. São esses que geram os erros 
políticos e económicos e que planearam, executaram e fizeram o Design 
Social para a decadência. Não foram os Povos. É desses (20/80, 1/50) e 
não dos Povos que vem “este adormecimento sonambulesco”. São esses e 
não os Povos que querem “ser uma aristocracia de pobres ociosos, e não 
ser uma democracia próspera de trabalhadores”.
É por design desses, que desde os anos 90 do século XX, fomos forçados a assistir 
à desindustrialização, ao abandono da agricultura, da pesca e da mineração, ao 
fecho dos Laboratórios de Ciência, Tecnologia e Engenharia do Estado.
Mas Antero de Quental não nos deixou sem método para alterar o rumo que 
os 20/80 traçam para a viagem que querem que façamos. E, agora que dizem 
e que se nos fala em reindustrialização: “Finalmente  oponhamos a iniciativa 
do trabalho livre, a indústria do Povo”. E sobretudo, não consintamos que “o 
homem do Povo, não podendo já ser trabalhador, seja feito lacaio: a libré é 
o selo da decadência” . Começa a desenhar-se a resposta de Idintysaurus 
Rei da Citia ao Persa: “Vão-se embora e chorem”. Por isso, hoje, no Povo, 
na ocupação do presente para arrumar o futuro ponho lá, a Voz do Rei da 
Citia: “Nós os Citios não temos riqueza, não temos indústria, nem terras 
cultivadas”, “nada temos a perder, não  temos nada para defender”. 
O primeiro sinal, a três anos das celebrações dos cinquenta anos do 25 
de Abril, é que  apesar do apelo persistente, insistente, permanente das 
Autoridades e dos Media cerca de dois terços já dizem: nada tenho, já não 
me dá para defender o nada que tenho e já nem ânimo têm para irem a uma 
urna, para se fazerem ouvir, depositando o voto.
Mas para o Futuro conta-se sempre com o Povo da Nação de Portugal para 
reerguer a Força que lemos, outra vez na mensagem de Idintysaurus Rei da 
Citia: “tu Dario se tocares nos terrenos sagrados e nos símbolos da Pátria, 
se ousares tocar neles vamos combater feroz e denodadamente”. Nesse 
dia o “Homem do Povo que não podendo já ser trabalhador, feito  lacaio 
com a libré como selo da decadência” vai levantar-se da letargia e dizer 
como o Rei dos Citios, então pronto para batalha, disse a  Dario, Rei dos 
Persas, que julgava ser Senhor de Império: “Vai-te e chora”. 

HOMERO HERODOTO ANTERO DE QUINTAL SEGUIDO DE VÃO-SE EMBORA E CHOREM SEM ASSINATURAPELO

O comentário do leitor Adriano Lima
Agradeço-lhe este texto do Prof. Carvalho Rodrigues, que li com muito interesse. 
Aliás, ouço-o com gosto sempre que ele intervém, em entrevistas ou debates, no 
meio televisivo. Ele é dos meus...
O pensamento que ele verte neste texto, em conversa de tessitura quase informal, 
suscita reflexão e permite várias conclusões. Para mim, a mais flagrante será 
considerar que a inserção na CEE talvez nos tenha deixado de “ter o que seja para 
defender”, parafraseando as palavras do autor. Quer dizer, anulou aquilo que mais 
genuina e especificamente nos identificava (pescas, certo tipo de indústria, actividades 
navais, etc, etc.) a troco daquilo que é padrão comum na Europa. Ora, o que merece 
ser “defendido” é justamente o que é sagrado, conforme respondeu o rei da Cítia ao 
inimigo persa: “Tu sabes onde estão os túmulos dos nossos Pais, procura-os e tenta 
tocar neles. Se o fizeres vamos ferozmente combater-te”. A metáfora sugere como 
sagrado aquilo que exprime a identidade espiritual e desde logo o que dela decorre 
como energia vital e força impulsionadora. Há quem diga que a nossa consagração 
como democracia tem algo a ver com a integração na CEE/UE e, naturalmente, com os 
recursos recebidos para nos aproximarmos dos níveis comunitários de desenvolvimento 
e progresso económico e social. Então, tal como o Professor denuncia ou insinua (ele 
e outros críticos), continuamos quase tão distanciados da média europeia como antes 
da adesão, e a ficar atrás mesmo de países (Leste da Europa) que aderiram à UE bem 
depois de nós. Como se os caudais de recursos recebidos pouco ou nada tivessem 
significado. Aqui é que está o busílis da questão.

Isto permite-me a seguinte análise especulativa. Se não tivessem sido anulados os 
“túmulos dos nossos pais”, ter-se-ia ido buscar energias morais e anímicas (onde 
sabemos existirem as suas fontes) que alavancariam o nosso desenvolvimento 
de forma mais decisiva do que o permitiu a injecção de recursos exteriores e a 
uniformidade das regras comunitárias? 

Não é possível saber. Mas se olharmos para a história talvez encontremos a 
resposta. Portugal foi criativo, engenhoso e determinado quando virou as costas 
à Europa por entender que o seu futuro não passava pelo seu território adentro 
mas pelo mar dentro e além. E a história acabou por caucionar a sua opção. Mas, 
é claro, a história não é tempo que estagna e tem nódulos que muitas vezes 
cortam a linha de coerência e continuidade ou evitam que ela se repita.

Mas será que, apesar de tudo, haverá ainda possibilidade de sacudir a letargia para 
dizermos aos nossos medos, como fez o rei da Cítia para os persas, “vai-te e chora”?
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Sabe onde fica o Centro de 
Portugal?
É o Picoto da Melriça, em Vila de Rei, que fica o local exacto do 
Centro de Portugal. Ou seja, o seu centro geodésico. Descubra-o 
e conheça a sua história.

O centro de Portugal está alinhado com um concelho em particular 
– Vila de Rei. Precisamente nesse ponto central tem a situação 
assinalada com o marco geodésico do Picoto da Melriça.
Nessa perspectiva é de destacar o que de mais espectacular aí 
existe, e que, de facto, pode desfrutar a partir do centro.

E aí tem de ser mencionada a espectacular vista panorâmica que 
ostenta.

O Picoto da Melriça é o nome pelo qual popularmente se conhece 
a Serra da Melriça, pertencente ao Concelho de Vila de Rei, que 
por sua vez pertence ao distrito de Castelo Branco.

Situa-se conforme já referimos muito próximo do centro da sede 
do Concelho.

Para chegar ao centro geodésico a partir de Vila de Rei siga em 
direcção à Sertã e percorra 1,8 km.

Nessa altura encontrará assinalada a indicação que tem 
como destino o Picoto da Melriça, que é literalmente o Centro 
Geodésico de Portugal e que encontrará menos de 1 km depois, 
mais precisamente 900m.

Centro Geodésico de Portugal

No Picoto da Melriça estará a uma altitude considerável e próxima dos 600 
m, mais precisamente 592 m.

Conforme já introduzimos terá a possibilidade de observar com uma visão 
de 360º um horizonte vasto e longínquo, que lhe permitirá identificar vários 
pontos de referência.

Em relação ao marco geodésico este está representado por uma pirâmide 
de alvenaria que tem nove metros de altura e mais de três metros de base. 
Rigorosamente 9,1 metros de altura e 3,25 metros de base.

O começo da sua construção data de 1802, sendo que ao longo de tempo, 
e mais recentemente, sofreu várias obras de melhoria.

Foi uma das primeiras pirâmides geodésicas do país e naturalmente 
é actualmente muito emblemática, sendo alvo de visitas de milhares de 
turistas anualmente.

Para além de ser o local onde está localizado o Centro Geodésico de 
Portugal Continental existem outros aspectos que devem destacar-se sobre 
a importância do Pico da Melriça.

Nesta perspetiva é importante referir que foi a partir deste local que se 
iniciaram as observações angulares dos restantes vértices geodésicos do 
país.

História da definição do Centro de Portugal

Esta zona está intimamente ligada à história da cartografia moderna em 
Portugal.

Para a contextualizarmos de maneira breve podemos referir que essa 
odisseia se iniciou em 1790, no reinado de D. Maria I, quando esta monarca 
solicitou que D. Francisco Ciera, iniciasse os trabalhos de triangulação geral 
do território, para a elaboração da Carta Geográfica do Reino.

Tais acções começaram em 1790 e no ano de 1802 ergueu-se o vértice 
geodésico da Melriça pertencente ao grupo dos primeiros 32 vértices 
nacionais.

Contudo, e após treze anos de duração dos trabalhos estes viriam a ser 
interrompidos pelas invasões francesas.

   

Centro geodésico de Portugal

Decorrente da situação política os trabalhos de triangulação foram 
interrompidos, sendo concluídos após alguma pacificação, cerca de três 
décadas depois, em 1834.

Em Portugal Continental existem actualmente 7973 vértices geodésicos, 
fazendo parte da Rede Geodésica Nacional no apoio aos trabalhos 
necessários à cartografia do país.

Efectivamente, a informação geográfica precisa decorre em grande medida 
da informação que a Rede Geodésica Nacional pode fornecer, sendo 
o trabalho técnico de geógrafos e cartógrafos desenvolvido no passado 
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decisivo para a sua organização.

O Picoto da Melriça apresenta mais de dois séculos de idade e é um local 
de paragem obrigatória e que desperta muita curiosidade.

Não são raros os casos de viajantes que desviam a rota para ficar a conhecer 
um local de grande simbolismo no nosso país.

E essa rota muitas vezes passa pela maior estrada do país, nomeadamente 
a estrada nacional n.º 2.

O que pode avistar a partir do Centro de Portugal?

A este respeito destacamos uma invulgar rosa dos ventos existente no 
local, feita em pedra numa espécie de palanque, que facilmente orientará o 
visitante para os pontos cardeais.

Tem zonas de interesse em todas as direcções, que tanto pode perder de 
vista no horizonte como servir para se orientar num roteiro a partir deste 
local.

Merecem natural destaque as Serras que avistará a norte, nomeadamente 
a Serra da Lousã, e, inclusivamente a Serra da Estrela, se a meteorologia 
o permitir, sendo que esta dista próximo de 100 km deste ponto central do 
país.

A boa visibilidade é de facto essencial para tirar partido deste local, já 
que para além das Serras mencionadas, também outros grandes maciços 
da Cordilheira Central como a Serra da Gardunha e a Serra de Aire e 
Montejunto podem ser apreciadas.

E apreciadas é mesmo o termo correcto, pois encontram-se a distâncias 
suficientemente longínquas para reparar nos seus detalhes, sendo de 
destacar o contorno das suas silhuetas e as próprias texturas litológicas. 
Nos pontos mais a sul é de destacar que se avistam as planícies do Alto 
Alentejo, valendo a pena referir que a lezíria ribatejana é também avistada.
Na direcção Sudoeste é ainda possível vislumbrar uma leve gravura da 
linha dourada do mar.

O que visitar nas redondezas do Centro de Portugal?

Numa zona contígua a este espaço situa-se o Museu da Geodesia, que 
retrata toda a história produzida por cientistas portugueses que permitiram 
chegar à definição e organização do centro do país.

A sala de exposições do museu contempla com destaque uma exposição 
permanente onde se podem verificar instrumentos importantes para a 
actividade geodésica. 

Vale destacar que a rota merece bem a pena o desvio, pois para além de 
ser o Centro Geodésico de Portugal, Vila de Rei tem inúmeros pontos de 
interesse em todas as estações do ano.

Só a título de curiosidade deixamos a indicação de belíssimas Praias 
Fluviais, como a Praia Fluvial da Zaboeira, a Praia Fluvial do Penedo 
Furado e a Praia Fluvial de Fernandaires, que curiosamente tem água a 
uma temperatura mais elevada que o habitual das praias portuguesas.

Estas são zonas a visitar no Verão, mas no Inverno pode igualmente 
aventurar-se pela Água formosa, Aldeia de Xisto da freguesia e Concelho 
de Vila de Rei ou visitar o Museu do Fogo e da Resina.

Uma referência final à gastronomia, onde os famosos maranhos e o bucho 
são reis.

Portanto, óptimas razões para ir, literalmente, ao Centro de Portugal.  

Museu
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Histoire du Gatestone Institute
En 2008, le Gatestone a été créé sous la forme d’un institut par une militante 
politique (Nina Rosenwald).

Durant ses 4 premières années (2008 à 2012), l’institut a fonctionné sous 
le nom Hudson Institute New York en tant que succursale new-yorkaise du 
groupe conservateur Hudson Institute, succursale reprise en main et dirigée 
par Rosenwald. Après que les attentats du 11 septembre aient choqué 
le pays, certains élus font du thème du musulman et de l’islamisme un 
argument électoral1

Le 1er janvier 2013, cette succursale a été rebaptisée Stonegate Institute.

Gouvernance

L’Institut Gatestone est initialement présidé par sa fondatrice Nina 
Rosenwald, assisté de Naomi H. Perlman (comme vice-présidente).

John R. Bolton (ex-ambassadeur des États-Unis auprès des Nations-Unies, 
a présidé Gatestone de 2013 à 2018, lorsqu’il a démissionné de son poste 
d’ambassadeur pour devenir conseiller à la sécurité nationale du président 
Donald Trump4,19. Bolton a été payé au moins 310 000 $ par l’organisation.
En avril 2017, Rebekah Mercer est entrée dans le conseil d’administration 
de Gatestone20. Le journaliste Eli Clifton s’en rend compte et tente alors 
d’en savoir plus sur son rôle dans l’organisation, mais Gatestone supprime 
toutes les informations la concernant de son site Web.

Il a été révélé plus tard que la Fondation de la famille Mercer (qui a largement 
financé la campagne de Trump à l’Élection présidentielle américaine de 
2016, mais aussi outre-Atlantique la campagne pro-Brexit) a donné 150 000 
$ à Gatestone en 2014 et 2015.

À la même époque, l›Institut Gatestone cherche aussi à développer son 
influence en Europe, créant une branche « Gatestone Europe », confiée à 
Amir Taheri.

Financements

En 2016 (année de l’élection de Trump et du vote du Brexit), Gatestone a 
réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 millions de dollars.

L’origine des fonds du Gatestone n’est pas entièrement connue, mais deux 
importants financeurs en sont au moins :

Nina Rosenwald

Nina Rosenwald dernière est fon-
datrice et héritière de la fortune 
de Sears Holdings Corporation 
(3e groupe de distribution aux 
États-Unis, derrière Wal-Mart 
et Home Depot). Ayant siégé 
au conseil d’administration de 
nombreuses organisations pro-
israéliennes (ex. : Washington 
Institute for Near East Policy 
(WINEP) ; American Israel Public 
Affairs Committee (AIPAC) ; 
Hudson Institute et ancienne 
vice-présidente de l’Institut juif 
pour les affaires de sécurité 
nationale. (JINSA)2, elle a reçu 
en 2003 le prix Louis Brandeis, 
de l’Organisation sioniste 
d’Amérique pour son plaidoyer 
pro-Israël.

Elle a créé une fondation 
familiale (William Rosenwald 
Family Fund) via laquelle, selon 
un rapport (de 2011) du Center for American Progress elle a en 10 ans (de 
2001 à 2011), fait don de plus de 2,8 millions de dollars à « des organisations 
attisant les flammes de l’islamophobie ».

Rebekah Mercer

Rebekah Mercer est apparue sur 
la liste des membres du conseil 
d’administration de Gatestone en 
2017. l’Institut Gatestone a très 
vite effacé son site Web de toute 
mention des noms de son conseil 
d’administration après que LobeLog 
l’ait contacté le 11 avril afin d’obtenir 
des commentaires (une version 
des archives du Web, datée du 9 
avril montre bien le nom de Mercer, 
absent d’une capture d’écran 
archivée le 25 mars. Rebekah 
Mercer y serait donc arrivée entre le 
25 mars et le 9 avril 2017.

Les 2 années précédentes (de 2014 
à 2016) la fondation de la famille 
Mercer avait déjà versé 250000 $ à 
Gatestone.

Le Center for American Progress a 
identifié ce fonds familial comme l’un 
des sept principaux bailleurs de fonds 
connus de l’islamophobisme23,5. 
Rebekah est connue, de même 
que son père Robert, pour ses 
soutien à des hommes politiques très conservateurs, et à des organismes et 
mouvements de la droite libertarienne et des extrêmes droites américaines, 
anglaises et européennes ; elle est héritière et gestionnaire (via la Mercer 
Family Foundation) d’une grande partie de la fortune de l’ancien informaticien 
américain pionnier en intelligence artificielle, gestionnaire de fonds spéculatifs 
américain (ancien co-PDG de la société de fonds spéculatifs Renaissance 
Technologies)24,25,26devenu milliardaire et libertarien de droite, Robert 
Mercer, proche de Steve Bannon et fervent soutien de D. Trump. Robert Mercer 
s’est aussi fait connaitre comme étant à l’origine (et principal investisseur) de 
Cambridge Analytica et de son entreprise-sœur canadienne AggregateIQ27 
à l’origine du scandale Facebook-Cambridge Analytica/Aggregate IQ/Groupe 
SCL qui a probablement faussé les résultats des dizaines d’élections, dont 
celles qui ont conduit à la présidence de Donald Trump et au vote du Brexit 
Rebecca Mercer a donné 150 000 $ à Gatestone en 2014 et 2015.

Islamophobie instrumentalisée à des fins politiques

Dans les deux cas cités ci-dessus, avec le soutien de Gatestone notamment, 
la peur de l’immigration et des immigrants a été l’un des thèmes de campagne 
les plus construits, entretenus, instrumentalisme et mis en avant par les 
campagnes messages ciblés sur les réseaux sociaux par les campagnes de 
D. Trump (avec le mur de Trump construit entre le Mexique et les États-Unis 
notamment), et par les campagnes pro-Brexit qui ont été construites et/ou 
soutenues d’une part par la famille Mercer, et d’autre part par le millionnaire 
anglais Arron Banks (et ses partenaires Andy Wigmore et Nigel Farage côté 
UKIP notamment).

Dans ces deux cas, les conseils de Gerry Gunster (stratège politique 
américain spécialiste du sondage électoral, de la manipulation du public 
et des référendums, qui sera embauché par la campagne Leave.EU) ont 
été requis et suivis ; et dans les deux cas des message (parfois haineux et 
appuyés sur des images ou vidéo truquées), ont été rédigés et distribués de 
manière très ciblée, en fonction des profils psychologiques des destinataires 
- pour la première fois dans l’histoire de l’humanité - avec le soutien d’une 
intelligence artificielle et en exploitant le big data des données personnelles 
(dont volées dans environ 87 millions de comptes Facebook).

dans le premier cas (élection de D. Trump), cette intelligence artificielle (IA) 
était fournie par la « plate forme Ripon », découverte presque par hasard 
car mal cachée sur le Net. Ripon a été utilisé pour faire élire D. Trump ;

dans le second cas (Brexit), « Ripon » a été utilisé pour le compte de Vote 
Leave (parti officiel britannique du camp des pro-Brexit) pour faire gagner 
le camp du Brexit. Mais Ripon et les méthodes de Cambridge Analytica 
ont aussi, de leur propre aveux, inspiré les « mauvais garçons du Brexit 
» (le parti officieux des pro-Brexit : organisés autour de Leave.EU et de 
l’UKIP, notamment). Leave.EU a ainsi après-coup avoué avoir utilisé une 
plate forme intelligente et exploitant des données individuelles, inspirée par 
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les méthodes du Groupe SCL et de Cambridge Analytica qui leur avaient été 
présentées, ainsi qu’à l’UKIP, mais installée à Bristol, dans les locaux d’Eldon 
Insurance (pour rappel Eldon Insurance est un groupe d’assurance basé 
dans un paradis fiscal (Gibraltar) et appartenant à Arron Banks). Selon Aaron 
Banks et Wigmore interrogés par une commission d’enquête parlementaire, 
si ces derniers ont aussi eu des contacts de travail avec Cambridge Analytica 
(contacts qu’ils ont d’abord nié devant la commission parlementaire) leur 
plate-forme s’en est inspirée et aurait du après les élections déboucher sur 
la création d’une entreprise anglo-américaine baptisée « Big Data Dolphins 
», dont les statuts ont été déposés le 16 décembre 2016, sous 2 libellés de 
raison sociale : 62012 - Business and domestic software development ; et 
63110 - Data processing, hosting and related activities)34, détenue par « 
Deep DD limited » à 91%, mais la société s’est finalement auto-dissoute le 
29 septembre 2020
.
Articles détaillés : Scandale Facebook-Cambridge Analytica, Aggregate
IQ et Groupe SCL.

Statut juridique

En 2013, sur son nouveau site internet, le Stonegate Institute se présente 
comme « Organisation politique à but non lucratif et non partisane enregistrée 
501c (3), dédiée à la recherche et à l’analyse innovantes qui promeuvent la 
sécurité mondiale, la prospérité et la liberté dans le domaine des droits de 
l’homme, de la défense, des relations internationales, de l’économie, de la 
culture, de la science et de la technologie et la loi ».

Site Web

Il est axé sur la politique étrangère, et notamment celle d’Israël, des pays 
d’occident, sur le terrorisme islamique et le Moyen-Orient.

Union Européenne : du Marché Unique à la 
Farce Tragique

par Drieu Godefridi

Traduction du texte original: The European Union: From a Single Market to 
a Tragic Farce

Dans cinq cents ans, quand les historiens se pencheront sur l’ère COVID, 
ils diront que « l’opération Warp Speed » initiée et dirigée par le président 
Donald J. Trump, a été une ode à la science et à la logistique.

De nombreux libéraux ont la mémoire courte, mais l’UE n’a pas toujours été 
cette grosse machine lointaine.

Les principes d’égalité entre les États et d’égalité entre les citoyens ne 
peuvent pas être conciliés dans le cadre institutionnel actuel de l’UE, a 
déclaré la Cour constitutionnelle fédérale allemande.

Bien sûr, les institutions de l’UE sont maquillées par un langage fleuri - 
comme « rendre l’UE plus démocratique » - visant à faire croire que les 
institutions de l’UE ... sont déjà démocratiques et vont le devenir plus encore.
Cette évolution a consisté, tout d’abord, à subvertir les institutions 
européennes afin qu’elles accomplissent, en sus de leurs objectifs 
économiques, des missions qui leur étaient étrangères, comme une « 
politique étrangère commune » laquelle n’a jamais été que des mots. 
Comment mettre en place une politique étrangère commune au Royaume-
Uni, à l’Autriche et au Portugal ?

Les élites de l’UE sont faibles, lâches et pusillanimes parce qu’elles savent 
qu’elles ne représentent personne, au sens démocratique du terme - elles ne 
sont pas démocratiquement élues, elles ne sont pas transparentes et elles 
ne sont responsables devant personne. Elles sont en fin de compte le jouet 
de gouvernements qui ne s’entendent sur rien - mais qui ont la légitimité 
d’être vraiment démocratiques : élus, transparents et responsables. Il 
n’existe pas non plus de mécanisme permettant aux citoyens de dé-élire 
quelqu’un, au cas où ils auraient un tel désir.

La gestion des vaccins par l’Union européenne est un métonymie de l’UE : 
une farce tragique entre les mains d’idéologues aussi obtus qu’inefficaces. 
Photo : la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 
lors d’une conférence de presse donnée à la suite d’une réunion sur un projet 
de loi portant sur un certificat de vaccination contre le Covid-19 commun à 
l’Europe, à Bruxelles le 17 mars 2021 (Photo de John Thys / Pool / AFP via 
Getty Images)

Concernant l’Union européenne, les avis sont partagés. Certains la jugent 
inutile et coûteuse, et d’autres la considèrent comme l’avenir de l’Europe et 
un modèle pour le genre humain.

Quelle est la réalité ?

Avant que n’émerge l’UE d’aujourd’hui, la mise en chantier de l’Union 
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européenne a été, dans un premier temps, un énorme succès.

De nombreux libéraux ont la mémoire courte, mais l’UE n’a pas toujours 
été cette grosse machine distante. À l’époque de ce qui était modestement 
nommé les « Communautés européennes », plusieurs pays pouvaient 
monter des coopérations économiques et des secteurs industriels (charbon, 
acier, nucléaire...) avaient toute latitude de créer des synergies. Quatre 
formes de libertés ont été progressivement instituées : liberté de circulation 
des personnes, des capitaux, des services et des marchandises. Malgré 
ses défauts, ses lacunes et ses innombrables imperfections (rien d’humain 
n’est parfait), ce marché commun - ou unique - a contribué massivement et 
substantiellement à la liberté et à la prospérité des Européens.

Il est impossible de ne pas considérer comme un progrès qu’un citoyen 
français ait pu se déplacer librement en Italie ou qu’un entrepreneur espagnol 
ait eu le droit d’offrir librement ses services aux citoyens des Pays-Bas. Le 
marché commun européen originel était en tous points conforme au concept 
constructif de Jean Monnet de « paix par la prospérité ».

Mais les idéologues de tous poils ne pouvaient se contenter de cette Europe 
conçue comme un simple outil, de nature essentiellement économique. Non, 
il leur a fallu ajouter une Europe politique, une Europe sociale, une Europe 
de la défense, une politique étrangère européenne, une Europe écologique 
et même une Europe géopolitique.

Pour que ce processus se mette en place, il a fallu subvertir les institutions 
européennes. En sus de leurs objectifs économiques initiaux, ces institutions 
se sont vu attribuer des missions qui leur étaient étrangères, comme une « 
politique étrangère commune » laquelle n’a jamais rien signifié de concret. 
Comment une politique étrangère commune au Royaume-Uni, à l’Autriche 
et au Portugal pourrait-elle jamais voir le jour ?

Ensuite, les institutions et les procédures ont été, et continuent d’être, 
constamment adaptées, rénovées et révolutionnées pour atteindre à 
des finalités extra-économiques - telles que la « paix », la « lutte contre 
l’exclusion sociale », la promotion du progrès scientifique et technologique 
», la « sécurité et la justice » - quitte à ce que ces objectifs soient atteints au 
détriment des aspects économiques.

Aujourd’hui, des traités successifs ont ramené le projet économique 
européen au strict nécessaire d’« un développement durable basé sur une 
croissance économique équilibrée et la stabilité des prix » et aux exigences 
de l’Europe politique, sociale et environnementale. Parmi ces exigences, il 
faut dire un mot du Pacte Vert pour l’Europe. Ce projet a pour ambition de 
faire de l’Europe le premier continent « neutre pour le climat » en réduisant à 
« zéro » les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050, peu importe 
si les conséquences économiques pour les Européens sont insoutenables. 
Selon IndustriAll, la Fédération des syndicats industriels européens, le 
risque est loin d’être négligeable que le Pacte Vert pour l’Europe mette à 
genoux des secteurs industriels entiers, supprimant des millions d’emplois 
dans les industries à forte intensité énergétique, sans aucune assurance 
que les travailleurs des industries concernées se voient proposer un avenir 
de rechange.

L’UE qui, dans un passé récent, faisait contrepoids à la fureur anti-
économique de certains de ses Etats membres, est aujourd’hui dans 
l’amplification permanente de cette fureur anti-économique.

Aucune résolution des parlements allemand ou français sur le genre ou 
l’environnement ne peut rivaliser avec les positions radicales adoptées sur 
ces sujets, comme sur d’utres, par les institutions de l’UE. Ainsi, la version 
la plus extrême de la théorie du genre - l’idée que « masculin » et « féminin 
» sont des concepts culturels et non biologiques - est désormais la politique 
officielle de l’UE.

Ce qui permet à ces institutions européennes d’aller de plus en plus loin sur 
la voie de l’idéologie, c’est qu’elles échappent à la sanction démocratique, 
puisque l’UE reste avant tout une organisation intergouvernementale. La 
Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne a diagnostiqué un « déficit 
démocratique structurel » dans la construction de l’Union européenne, 
dans la mesure ou les processus décisionnels au sein de l’UE demeurent 
largement ceux d’une organisation internationale. Le processus décisionnel 
est basé sur le principe de l’égalité entre États membres. Les principes 
d’égalité entre les États et d’égalité entre les citoyens ne peuvent pas 
être conciliés dans le cadre institutionnel actuel de l’UE, a déclaré la Cour 
constitutionnelle fédérale allemande. Bien sûr, les institutions de l’UE sont 

habillées d’un langage fleuri - comme « rendre l’UE plus démocratique » 
selon le traité de Lisbonne - visant à faire croire que les institutions de l’UE, 
bien qu’imparfaites, sont de plus en plus démocratiques et aspirent à le 
devenir plus encore.

Mais rien ne peut être plus éloigné de la vérité. En tant qu’organisation 
intergouvernementale, l’UE n’est pas, n’a jamais été et ne sera jamais 
une démocratie. Une organisation internationale est un pacte entre les 
gouvernements. Ajouter un « Parlement européen » élu au programme, 
avec des capacités très limitées, ne change rien aux préoccupations 
intergouvernementales d’une telle organisation.

Quel pourcentage de citoyens européens est capable de nommer ne 
serait-ce qu’un seul membre du Parlement européen, un seul commissaire 
européen ou un seul juge de la Cour européenne de justice ? Les Américains 
se sentent américains avant d’être du Wyoming ou de l’Arkansas ; tandis 
que les Italiens, les Espagnols, les Suédois, les Polonais et les Slovènes 
s’identifient à leur pays avant de se sentir européens (au sens générique du 
mot, sans faire référence à l’UE).

Pour des raisons historiques, l’Allemagne respecte autant et aussi souvent 
qu’elle le peut les règles et les institutions de l’UE. Comme l’a noté Ulrich 
Speck :

« L’Allemagne a construit son identité politique et son système politique 
sur un concept qui est à l’opposé de l›État nazi. Les Allemands voient 
aujourd›hui le régime nazi, entre autres, comme une forme de puissance 
classique radicalisée - quelque chose qu›ils se considèrent comme très 
heureux avoir laissé derrière eux. »

En d’autres termes, de nombreux Allemands considèrent l’UE comme 
l’ultime antidote à un retour aux tendances hégémoniques de leur passé. 
Concernant la pandémie, alors qu’ils avaient plutôt bien réussi à atténuer 
le choc initial, ils ont décidé de s’en remettre à l’UE pour la gestion des 
vaccins. Il y avait de la logique dans cette approche : montrer qu’on est plus 
forts ensemble dans les négociations avec «Big Pharma», et, prouver aux 
Européens que cette UE qu’ils n’aiment pas peut se rendre utile.

Non contente d’être inutile et coûteuse, comme dans le cas des vaccinations 
contre le COVID-19, l’UE s’est montrée horriblement, comiquement et 
tragiquement inefficace. AstraZeneca, par exemple, a simplement « informé 
» le bloc qu’il ne serait pas en mesure de fournir le nombre de vaccins que 
l’UE avait espéré - et payé - d’ici la fin du mois de mars. Les dirigeants de 
l’UE ont été « furieux » que l’entreprise livre le marché britannique et pas les 
marchés européens. L’incapacité de l’UE à obliger les fabricants de vaccins 
à respecter leurs engagements a été sans appel ni recours 

Dans cinq cents ans, quand les historiens se pencheront sur l’ère COVID, 
ils diront que « l’opération Warp Speed » initiée et dirigée par le président 
Donald J. Trump, s’est révélée être une ode à la science et à la logistique.
Alors qu’il a fallu cinq ans pour mettre au point un vaccin contre Ebola - 
le précédent record du monde - il a fallu moins d’un an en Occident pour 
développer plusieurs vaccins contre le COVID, principalement sous pression 
et avec le financement des contribuables américains. Le gouvernement 
américain a vite réalisé que le défi était également d’ordre logistique ; c’est 
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très bien de mettre au point un vaccin, mais il faut aussi le produire en grande 
quantité puis le distribuer.

À la demande du gouvernement américain, des usines entières ont été 
construites en quelques mois pour produire le vaccin (qui n’avait pas encore 
été développé à l’époque), dans un effort dont l’ampleur et l’échelle n›ont pas 
été sans rappeler l’effort de guerre américain de 1941. Au moment de distribuer 
le vaccin, le gouvernement américain a utilisé le meilleur outil à sa disposition : 
l’armée américaine. En fin de compte, le programme américain de vaccination de 
masse a été mis en œuvre dans un laps de temps sans précédent. Le président 
Biden a déclaré début mars que les États-Unis disposeraient de suffisamment 
de vaccins pour vacciner chaque Américain d›ici la fin du mois de mai – soit deux 
mois plus tôt que prévu.

Par rapport aux États-Unis, l’échec de l’UE est total. Alors qu’en Europe, le défi 
consistait uniquement à produire et à distribuer le vaccin, l’UE a lamentablement 
échoué sur les deux plans. Le programme de vaccination européen est désormais 
loin derrière le programme américain et encore plus loin derrière ceux d’Israël et 
de la Grande-Bretagne post-Brexit.

Selon les données actuelles, le retour à la normale s’effectuera en Europe 
avec un an de retard par rapport à l’Amérique et au Royaume-Uni. Cette année 
perdue représente une cruelle multitude de déficits, de faillites et de catastrophes 
personnelles. Cela laisse présager, en termes relatifs, une régression économique 
massive de l’UE par rapport au reste du monde.

La gestion des vaccins de l’UE est une métonymie de l’UE : une farce tragique entre 
les mains d’idéologues aussi obtus qu’inefficaces. Les élites de l’UE sont faibles, 
lâches et pusillanimes parce qu’elles savent qu’elles ne représentent personne, 
au vrai sens démocratique du terme - elles ne sont pas démocratiquement élues, 
elles ne sont pas transparentes et elles ne sont responsables devant personne. 
Ce sont en fin de compte les jouets de gouvernements qui ne s’entendent jamais 
- mais qui ont la légitimité d’être vraiment démocratiques : élus, transparents et 
responsables. Il n’existe pas non plus de mécanisme permettant aux citoyens de 
désélire quiconque s’ils en avaient le désir.

a sagesse commune dicterait de ramener l’UE à un marché unique, un territoire 
sans frontières intérieures ni obstacles réglementaires à la libre circulation des 
biens et des services. Mais l’orgueil idéologique qui structure les institutions 
européennes et les sponsors idéologiques poussent les institutions dans la 
direction opposée - celle d’une centralisation toujours plus grande - au détriment 
des citoyens européens et de leurs intérêts vitaux.

Drieu Godefridi, auteur belge classique-libéral, est le fondateur de l’Institut 
Hayek à Bruxelles. Il est titulaire d’un doctorat en philosophie de la Sorbonne à 
Paris et dirige également un programme d’investissements dans des entreprises 
européennes.

FOLHAS SOLTAS
 

O COVID-19 É VERDE? 

Milhares de “lagartos” em ajuntamentos desbragados e sem máscara, 
festejaram arrogância face às autoridades e sem pingo de respeito pela 
saúde pública. Se não vier por aí uma gama exponencial de infectados, 
podemos concluir que a naftalina e a o pó acumulado são antídoto contra 
o CoronaVírus. 

De quem é a culpa? Da PSP, naturalmente, por ter avisado o MAI e a 
CML que os festejos e os cortejos não deviam acontecer. Quanto ao 
mais, Medina permitiu, mas fingiu que não viu, o eterno Cabrita não rima 
com Leão, Costa até é benfiquista e, relativamente aos adeptos, deixai-
os ir ao Covid.

Como mudam os tempos, nas derrotas os adeptos fizeram questão de 
se mascararem para malhar nos jogadores em Alcochete; nos festejos 
de vitória, decidiram desmascarar-se para serem bem malhados pela 
Polícia. 
 

PASSO CERTO

A história é conhecida: um pelotão marcha na parada e só um dos 
soldados leva o passo certo, conforme afiança a mãe, embevecida.
Tendo em atenção a questão da contaminação pandémica, reparemos: 
Na zona do Alvaláxia estavam milhares de adeptos, onde cabem centenas 
(500%); o estádio do Dragão, no Porto, vai receber a final da Champions 
com 12.000 ingleses num espaço de 50.000 (25%); em Coimbra, onde 
SLB e Braga vão disputar a final da taça, aposto na presença mínima de 
uns 6.000 nas bancadas, onde cabem 30.000 (20%); no Santuário de 
Fátima, que comporta 750.000 pessoas, a Igreja reduziu a presença de 
fiéis a 7.500 (1%). 
Pé di lá e pé di cá, a fatura das contaminações vai ser apresentada a 
Nossa senhora de Fátima, acreditem!
 
UUIII ...

Os muçulmanos portugueses celebraram o fim do Ramadão num 
hipódromo de Cascais - melhor que cheiro a toucinho; 
Nas praias, os banhistas estão obrigados a circular de máscara posta - 
deixai chegar os ingleses;

O Cabrita é o para-raios do Costa - Raios partam;

A Pfizer anunciou a possibilidade de uma terceira dose - vivó passador. 
Pelo CM ficámos a saber que o nosso Primeiro não tem contas pessoais, 
não é conhecido como recebe o vencimento e tem um considerável 
património imobiliário, em Portugal e lá fora. Onde já ouvi falar em algo 
semelhante!

UMA QUESTÃO DE PENAS

Era uma vez um Águia acusado de dever quase 200 milhões€ a um banco, 
o que nega por a ter vendido a um Frango que, por sua vez, a foi buscar 
a um Abutre. Confusos? O Águia é Luís Filipe Vieira, o Frango, José 
António Santos «Rei dos Frangos», e o Abutre é o fundo de maneio onde 
a dívida foi encafuado. Eis o essencial da prestação de LFV à Comissão 
Parlamentar de Inquérito, enquanto mais um dos que lesaram o BES.

Conclusão e citando o próprio: “Tenho outros negócios, uma boa reforma, 
vivo bem”, em linha com a crónica de Tiago Dores: «Quem não deve não 
teme, quem deve teme ainda menos». 
 
ÁFRICA MINHA

Esta semana, um grupo de raparigas pretas de uma escola profissional 
da Amadora espancaram e arrancaram seis unhas a sangue frio a uma 
colega de 17 anos. Alguém ouviu falar disto? Se nada nos importamos 
com o genocídio praticado em Pemba, no Norte de Moçambique, por raio 
havíamos de nos incomodar com o que acontece num outro qualquer 
lugarejo africano!
 
BLOCO DE PODRIDÃO

Luís Monteiro, deputado do BE, foi acusado pela ex-namorada de 
violência doméstica, que por sua vez a acusou de calúnias. Com a catrina 
e as camilas em silêncio e o deputado impávido no Parlamento, fica claro 
que o crime de violência doméstica só assenta em gente anónima, tal 
como o racismo só existe para os brancos. E fica clara a hipocrisia do 
mais hipócrita dos partidos. 
 
TIARA
A Christie’s leiloou a Tiara de diamantes e safiras que pertenceu a D. Maria 
II, rainha da Monarquia Constitucional (1834-1853). Acabou adquirida por 
privados por 1,32 milhões€, porque os licitadores do Estado Português 
não tiveram autorização para acompanhar a pedalada. 
Perante a aquisição da Tiara Monárquica, Portugal é mais atreito ao Tirar 
Republicano. Pobre Estado, podre Estado.
 
UM BISPO VESTIDO DE BRANCO
Foi a 13 de Maio de 1981, dia de Nossa Senhora de Fátima, que o Papa 
João Paulo II foi baleado com gravidade na praça de São Pedro por 
um assassino turco de nome Ali Agca. A mão por detrás da tentativa de 
homicídio ficou por discernir, intuindo-se a nomenclatura soviética, então 
preocupada com a acção inspiradora e libertadora do papa polaco, ou 
o Irão do Ayatolá Khomeini. João Paulo II sobreviveu milagrosamente.
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Ajudemos os COMANDOS 
do Curso 127 que 

foram constituídos 
arguidos

NIB - 0033-0000-
45536014942-05

A Associação de Comandos 

agradece-vos

MAMA SUME
O Presidente da AC
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LISBOA DESDE ANTES DE CRISTO
Lisboa desde antes de Cristo

Os Fenícios, os Cartagineses, os Romanos e a Lisboa a.C. 

Depois de Atenas, Lisboa é a mais antiga das capitais da União 
Européia. A fundação de Roma, por exemplo, ocorreu 4 séculos 
depois e a de Madrid apenas no séc. IX d.C. 
Por milhares de anos Lisboa foi o último “porto seguro” da Europa 
e das Civilizações do Mediterrâneo, constituindo-se na divisa entre 
o mundo conhecido e um mar imenso que aterrorizava os mais 
ousados navegantes. 

antiga bandeira da Fenícia

A Fenícia, uma das principais das Civilizações Antigas, tinha o seu 
território espalhado ao longo das regiões litorâneas de quatro países 
actuais: Tunísia, Síria, Líbano e o norte de Israel. A Civilização Fenícia 
caracterizou-se por ter desenvolvido uma cultura mercantil marítima 
extremamente empreendedora, que abrangeu todo o Mediterrâneo 
entre 1.500 a.C. e 300 a.C.. 

 
o 

alfabeto Fenício

A Fenícia foi a primeira sociedade a fazer uso extenso do alfabeto fonético 
de forma oficial, que é tido como o ancestral de todos os alfabetos modernos, 

embora ele não representasse as vogais, as quais seriam adicionadas 
mais tarde pelos gregos. Seu idioma era o fenício, que pertence ao grupo 
cananita da família linguística semita. 

 

Através do comércio marítimo, os fenícios espalharam o uso do seu alfabeto 
até ao Norte da África, à Península Ibérica e a outros pontos da Europa, 
que foi adoptado pelos antigos gregos, que o ensinaram aos etruscos, os 
quais, por sua vez, o repassaram aos romanos. 

 
galé Fenícia

Os fenícios realizavam o comércio usando “Galés”, embarcações movidas 
por remos e uma vela, sendo-lhes creditada a posterior invenção das  
embarcações “Birreme”s e “Trirremes”.
 

    

    

Os navios fenícios eram as melhores embarcações da Antiguidade, com 
2 ou 3 fileiras de remadores - daí os nomes “Birreme” ou “Trirreme” - com 
32/35 mt de comprimento, que mais tarde seriam copiadas por gregos e 
romanos na disputa pelo domínio da navegação comercial e militar do 
Mediterrâneo. 

a Lisboa Fenícia 
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Lisboa na época dos Fenícios

Entre 1.200 a.C. e 1.100 a.C., os fenícios criaram as primeiras feitorias 
comerciais de caráter semi-permanente no litoral da Península Ibérica, 
tornando-se Alis Ubbo (Lisboa), Malaka (Málaga) e Gades (Cádiz) as mais 
antigas e importantes. Alis Ubbo significa “Enseada Amena” em fenício, e 
ao rio Tejo eles chamavam de Taghi (“boa pescaria”). 

Os romanos mudariam seu nome para Tagus e os árabes para Taghr. Com 
1.007 km de extensão, o Tejo é o maior rio da Península Ibérica, sendo 
agraciado com o maior estuário da Europa (340 km²), tão amplo que é 
chamado de “Mar da Palha”.

o Estuário do Tejo

A principal actividade económica dos fenícios era o mercantilismo marítimo, 
realizado através de um intenso e permanente intercâmbio com as principais 
cidades gregas e egípcias, as ilhas de Creta, Chipre, Malta, Córsega, Sicília 
e Sardenha, e as tribos litorâneas da África Mediterrânica e da Península 
Ibérica. 

Os fenícios contavam com uma frota de barcos mercantis e de guerra 
muito numerosa, o que lhes garantia a total soberania do Mediterrâneo, a 
imensa maioria de propriedade de ricos comerciantes que se utilizavam de 
remadores escravos. A base da organização política da Fenícia eram os 
clãs familiares, detentores da riqueza e do poderio militar, e suas capitais 
foram Biblos. 

(1.200 a.C. - 1.000 a.C.) e Tiro (1.000 a.C. - 333 a.C.). 

A Lisboa Cartaginesa

Com o desenvolvimento da cidade de Cartago, também ela uma colônia 
fenícia, o controle de Lisboa passou para esta cidade. Durante séculos, 
fenícios e cartagineses desenvolveram Lisboa, transformando o que tinha 
sido um simples entreposto comercial num importante centro de comércio 
entre Cartago e as terras dos mares do Norte, como a Grã-Bretanha, onde 
eles mantinham uma feitoria na Cornualha, onde compravam estanho. 
Em Lisboa trocavam seus produtos manufaturados por metais, sal da região 
de Alcácer, peixe salgado e cavalos, sempre cobiçados e valorizados. 
Preferiam comercializar, do que tomar à força os locais onde negociavam.

Mapa do Mediterrâneo central e oriental

Cartago, a capital do Império Cartaginês (actual Túnis,capital da Tunísia – 
Norte da África)

Os primeiros judeus chegaram a Lisboa com os fenícios, seus vizinhos. 
O hebreu é praticamente idêntico ao fenício e era raro o barco fenício que 
não transportava mercadores ou sócios da Judéia. 
 
 

Estandarte de Cartago



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

1515

A vitória dos romanos sobre os cartagineses na “Batalha de Zama” (na atual 
Tunísia) em outubro de 202 a.C., determinou o final da II Guerra Púnica, 
levando os cartagineses a sair da Península Ibérica. Lisboa foi então 
incorporada ao Império Romano, iniciando-se uma época na Europa que 
ficaria conhecida de “Pax Romana”. 

Os romanos chegaram a Lisboa em 205 a.C., quando ocuparam o povoado 
erguido no alto da mais alta das 7 colinas da cidade, aí erigindo uma 
acrópole. Da estratégica “Felicitas Julia Olisipo”, descrita por Plínio, o 
Velho, a presença romana é visível até hoje através de inúmeros achados 
arqueológicos: casas, teatros, fórum, circo, vias, pontes, cemitério, etc.  

Em 205 a.C. os romanos mudaram seu nome para “citânia” (cidade) Felicitas 
Julia, mas os Lusitanos sempre a chamaram de Olisipone (ou Olissipo). Já 
no tempo da invasão árabe seu nome mudou para Lishbuna (ou Ushbuna). 

A Lisboa Romana

Olisipo, a Lisboa na época dos Romanos

Anos mais tarde, com a morte de Viriato em 139 a.C., e a rendição de 
Táutalo, seu seguidor, Decimus Junius Brutus Gallaicus iniciou a conquista 
final da Península Ibéria, em que os principais focos de resistência estavam 
concentrados entre a Serra da Estrela e a Galícia, na Espanha. 

 

Decimus Junius Brutus Gallaicus

Em Lisboa ele encontrou um reforço inesperado, quando a tribo celtibera 
dos Galérios que habitava a cidade, se aliou a Roma e mandou alguns 
milhares de guerreiros se juntarem às Legiões Romanas no combate aos 
Lusitanos e a outros povos Celtiberos como os Arévacos, Bastetanos, 
Vacceos, Vettones, etc. 

(NOTA – esta imagem não vinha no mail) 
guerreiro Galaico 

Com o domínio destas regiões, Junius Brutus conseguiu que o Senado 
Romano recompensasse os habitantes de Lisboa com a atribuição da 
cidadania romana, um raro privilégio nessa época para os povos não 
italianos.

Com tudo isto, os Lusitanos se revoltaram de novo e atacaram Lisboa várias 
vezes, o que fez com que Junius Brutus mandasse construir um cerco de 
muralhas para proteger a área urbana. 

 
O Castelo de Lisboa

Felicitas Julia, como a cidade passaria a ser chamada pelos romanos, 
também viria a beneficiar-se do estatuto de “Municipium” atribuído mais 
tarde pelo Imperador Júlio César, juntamente com os territórios à sua 
volta num raio de 50 km, o que lhe garantiu a implantação de diversos 
equipamentos urbanos (monumentos, termas, teatro, etc.), além de ficar 
isenta de pagamento de impostos a Roma, ao contrário de quase todos os 
outros “Castros” e povoados autóctones conquistados pelos romanos. 
A sua característica de “Oppidum” (a principal povoação de qualquer área 
administrativa do Império Romano, e onde os romanos concentravam as 
suas defesas estratégicas), resultou do tipo de terreno acidentado (7 
colinas, tal como Roma), e da proteção natural oferecida pelo estuário 
do Tejo, além de um braço deste rio que então se desenvolvia a 
ocidente e penetrava profundamente no território. 

 

Lisboa das 7 Colinas

O ouro e outros metais preciosos, além dos tesouros das tribos 
nativas da Lusitânia, foram então pilhados e levados para Roma. As 
minas de ouro e prata, como “Trêsminas” e “Jales” (ambas em Trás-
os-Montes), que já eram conhecidas e exploradas pelos cartagineses, 
passaram obviamente a ser exploradas pelos romanos, de modo que 
toneladas destes metais preciosos deixaram a Península Ibérica. 
 

 

Estandarte do Império Romano

Nessa época, Lisboa ainda ocupava apenas a atual área central da 
“Baixa” e a colina do Castelo. Para os romanos, a cidade de Felicitas 
Julia já era um importante porto e centro de comércio, de modo que 
assim continuou a ser usada, garantindo a ligação entre as províncias 
do Norte e do Mediterrâneo. Seus principais produtos eram o “garum” 
(um molho de peixe altamente apreciado pela elite romana), sal, 
vinhos, peixe salgado e os soberbos cavalos lusitanos. 
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As Galerias Romanas  de Lisboa

Planta das “Galerias Romanas” de Lisboa (construídas entre 35 a.C. e 25 
a.C.)
 
 
Entrada das “Galerias Romanas na 
Rua da Conceição, junto ao n.º 77 
– “Baixa” – Lisboa (a visita - 20 min. 
duração - está
aberta ao público desde 1986)  uma 
das “Galerias Romanas”
  

 

Uma das Galerias Romanas de Lisboa

Tradução desta lápide fixada nas 
“Galerias Romanas” de Lisboa:

“Consagrado a Esculápio. Marcus 
Afranius Euporio e Lucius 

Fabius daphnus, augustais, ao 
Município como oferenda deram”.

Curiosidade

 

Ruínas Romanas de Lisboa - curiosidades

A Lisboa romana foi um dos principais centros da introdução e 
desenvolvimento do Cristianismo na Península Ibérica. São Gens de Lisboa 
foi o “Primeiro Bispo-Mártir” de Lisboa, e não o “Primeiro Bispo de Lisboa” 
como muitos imaginam. Realmente, seu 1º bispo foi São Potamius (356 
d.C.), que criou a “Diocese de Olissipo”.

Conta a lenda que quando nasceu São Gens (lendário bispo-mártir do séc. 
IV d.C. da dominação romana), sua mãe morreu durante o trabalho de 
parto. E esta lenda está na origem de uma curiosa tradição lisboeta que 
ainda hoje é cumprida por muitas gestantes, em que a mulher grávida que 
quiser assegurar-se de que terá um parto bem sucedido, deverá sentar-se 
na “Cadeira de São Gens”.

 
Ermida da Senhora do Monte, 
Mirante da Graça
(Mirante da Graça -  Lisboa) o rio 
Tejo e do centro 
histórico de Lisboa (Vista do 
Mirante da Graça)

Uma cadeira de mármore está guardada na “Ermida da Senhora do 
Monte” - no alto do bairro da Graça, em Lisboa - e foi erguida no local 
onde supostamente este bispo foi martirizado.

 
Rio Tejo e Centro Histórico de 
Lisboa, vistos da Graça

† 
 
Quem também se sentou neste cadeirão de pedra durante a gravidez 
do herdeiro do trono (Dom José I), foi a própria Rainha Dona Maria 
Ana da Áustria, esposa de Dom João V, o Magnânimo, mas mais 
conhecido nos bastidores como “o Freirático”,  pelo seu conhecido 
apetite por jovens freiras. 
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É a invasão, estúpido!
A estratégia é bem simples e deveras eficiente: invade-se a Europa, 
não com tanques e armas, mas apenas com pessoas desarmadas, 
supostamente despejadas de quaisquer bens materiais e preferencialmente 
acompanhadas de indefesas crianças, e com o argumento de procurarem 
condições de vida que lhes são negadas nos países de origem.

Pedro Ochôa
opiniao@sol.pt

“Em poucos anos conquistaremos a Europa, sem termos que disparar um 
único tiro”!
Esta frase não é nova e foi proferida diversas vezes por vários dirigentes 
religiosos islamitas.
A estratégia é bem simples e deveras eficiente: invade-se a Europa, 
não com tanques e armas, mas apenas com pessoas desarmadas, 
supostamente despejadas de quaisquer bens materiais e preferencialmente 
acompanhadas de indefesas crianças, e com o argumento de procurarem 
condições de vida que lhes são negadas nos países de origem.
Numa primeira fase recorreu-se a presumidos refugiados de zonas 
envolvidas em conflitos bélicos, vendendo-se a ideia de que seriam vítimas 
das partes em confronto, fugindo de uma guerra que não lhes dizia respeito 
mas na qual pereceriam se não lhes fosse estendida uma tábua de salvação.
Ou seja, estar-se-ia perante uma questão de vida ou de morte, pelo que 
seria obrigação dos países de acolhimento, por sinal todos europeus, 
recebê-los de braços abertos e integrá-los no seio da sociedade.

E a Europa, adormecida num utópico sonho de que inimigos de sempre, 
separados por antagónicos valores alicerçados em culturas e tradições 
díspares, podem agora viver juntos em paz e harmonia, abriu as suas 
fronteiras e permitiu, sem imposição de regras de convivência pacífica, 
uma invasão de hordas camufladas de ordeiras, mas que, rapidamente, 
deixaram cair a máscara e revelaram a sua verdadeira índole, geradora de 
fracturas e constantes desordens sociais.
Numa segunda fase, e quase esgotados os recursos provenientes das 
paragens em que se guerreia até à morte, os novos colonos em solo 
europeu fugiram, alegadamente, claro está, de países nos quais nenhum 
dos seus naturais corre o risco de ser apanhado por uma bala perdida.

O exemplo mais recente vem do Reino de Marrocos, onde impera uma 
real paz social e se caracteriza por ser política e economicamente 
estável, condições favoráveis que não foram suficientes para impedir uma 
debandada geral em direcção à zona costeira do sul europeu, à qual nem 
o nosso Algarve escapou, mas que culminou, agora, com uma efectiva 
ocupação de parte significativa de Ceuta.
A estes novos invasores, sendo que o rótulo de refugiados já não se lhes 
aplica, porque não se refugiam de coisa alguma, tem-lhes sido cedida a 
designação de migrantes.
O resultado destes movimentos humanos, que gozam do suporte de toda 
uma máquina montada por detrás que, a coberto de supostas causas 
humanitárias, lhes tem financiado e prestado todo o apoio logístico necessário 
para garantir a chegada ao porto de destino, tem sido a transfiguração da 
Europa, em particular os seus países mais desenvolvidos, caminhando-
se, a passos largos, para uma hegemonização do islamismo em terras até 
então cristãs.

Países como França, Reino Unido, Alemanha, Países Baixos, Espanha 
e Suécia, entre outros, deparam-se, na actualidade, com um crescendo 
constante das suas comunidades muçulmanas, já maioritárias em muitas 

localidades e bairros, dentro dos quais tem sido vedada às autoridades 
locais qualquer tipo de intervenção, havendo relatos diários, quase sempre 
ignorados pela imprensa, de conflitos de extrema gravidade com as 
populações de origem.

Portugal também não escapa a este fenómeno, o qual, apesar de ainda não 
ter a dimensão de outras paragens, paulatinamente se vai acentuando sem 
que o poder político lhe preste qualquer tipo de atenção.
Há poucos dias, no final do Ramadão, milhares de muçulmanos prostraram-
se na praça do Martim Moniz, local que bem poderia ser rebaptizado 
de Mouraria, e oraram ao profeta sem cumprirem nenhuma das regras 
limitativas da liberdade impostas por via da pandemia.
Em Fátima, no passado 13 de Maio, somente uma pequena parte dos fiéis 
que ali se deslocaram tiveram permissão para entrar no Santuário, sendo 
obrigados a manter uma distância considerável uns dos outros.
Mas aos muçulmanos, em território cristão, não são estabelecidas obrigações 
algumas, tudo lhes sendo permitindo, certamente com o patético receio de 
se ofender uma minoria, prática que colide com as normas vigentes do 
politicamente correcto.
E nenhum órgão de comunicação social, naturalmente embrenhados na 
cobertura dos ditos excessivos festejos dos adeptos do futebol, pelo que 
não lhes terá sobrado repórteres para mais ocorrências, se deu ao trabalho 
de noticiar as celebrações dos islamitas e denunciar, como bem gostam e 
não se cansam de o repetir até à exaustão, a violação das leis sanitárias 
que, pelos vistos, àqueles não se aplicam.  
      
Mas o caso mais gritante, no que respeita à silenciosa invasão dos 
seguidores de Alá, é a Bélgica, que tem já o destino selado como o primeiro 
país europeu a tornar-se muçulmano, realidade que se concretizará em 
menos de duas décadas, caso a cegueira colectiva que vem afectando a 
generalidades dos políticos europeus não seja alvo de um processo de cura.
Hoje, cerca de um terço da população de Bruxelas já é muçulmana.

Se não houver uma inversão na elevada taxa de natalidade junto dos 
crentes do Islão, estes serão maioritários em menos de 15 anos.
O coração da Europa será, então, regido pela lei da Sharia, a qual se 
substituirá a todos os códigos civis e penais que fizeram do mundo ocidental 
um modelo de civilização próximo da perfeição.

Se dúvidas persistissem ainda relativas ao progressivo aumento do poderio 
das comunidades islamitas que invadiram o solo europeu, bastaria atentar-
se ao que recentemente se observou em muitas das capitais europeias, 
com manifestações de protesto contra a intervenção israelita em Gaza, nas 
quais a violência se constituiu na palavra de ordem, sobrepondo-se, pela 
sua natureza, a qualquer outra que tenha ocorrido em países árabes.
Foi confrangedor assistir-se à quantidade interminável de disparates com 
que os jornaleiros de serviço nos diversos canais televisivos, bem como 
os seus comentadores do costume, nos obsequiaram a propósito da 
angustiante situação que se abateu sobre Ceuta, vomitando uma completa 
desinformação relativa aos invasores provenientes de Marrocos.

Recordo-me de alguém, muito indignado, e aproveitando-se do tempo de 
antena que generosamente lhe foi oferecido, bradar que é preciso entender 
a razão que levaram esses pobres coitados a fugir das suas terras.
E é precisamente esta amnésia colectiva que nos vai desgraçar a todos, se 
persistirmos neste sono doentio que não nos deixa observar, com atenção, 
o que se está a passar.

A resposta à razão de ser destas migrações que tendem a deixar cair a 
Europa nas mãos de um inimigo sem misericórdia, é bem simples:
É a invasão, estúpido!
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Chefes de Estado-Maior críticos e apreensivos
Os chefes do Exército e da Força Aérea foram ouvidos na Comissão de Defesa 
Nacional e sugeriram um total de 57 alterações à proposta do governo. O chefe 
do Exército declarou a sua disponibilidade para retirar todas as “lacunas, falhas, 
omissões e outros inconvenientes” das propostas do governo.

Presentes: Nunes da Fonseca (CEME) e Joaquim Borrego (CEMFA) foram 
os primeiros chefes militares a serem ouvidos, ontem, na Comissão de Defesa 
Nacional

O almirante António Maria Mendes Calado, chefe do Estado-Maior da Armada e 
Autoridade Marítima Nacional

Valentina Marcelino / Lusa

DEFESA

Chefe do Estado-Maior da Armada defende autonomia dos ramos
Almirante Silva Ribeiro, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas

POLÍTICA

Reforma das Forças Armadas. Mudar “mentalidades” e atenuar “rivalidades”
Ministro admite ajustamentos à reforma das Forças Armadas na especialidade 

FORÇAS ARMADAS

Ministro admite ajustamentos à reforma das Forças Armadas na especialidade
Já não são apenas os ex-chefes militares, nem o ex-Presidente da República, 
general Ramalho Eanes , a manifestarem reservas quanto à reforma nas Forças 
Armadas (FAA), já aprovada na generalidade no parlamento por PS, PSD e CDS.
Os chefes de Estado-Maior do Exército (CEME) e da Força Aérea (CEMFA) no 
activo também assumem críticas ao diploma e apreensão quanto ao seu impacto 
na disciplina e no funcionamento dos ramos das FAA.

Ouvidos na Comissão de Defesa Nacional nesta terça-feira, o CEME General 
Nunes da Fonseca e o CEMFA General Joaquim Borrego deixaram um memorando 
e documentos detalhados sobre a sua posição: o primeiro fez 24 propostas de 
alteração ao diploma do governo e, segundo deu nota aos deputados, apenas seis 
foram aceites; o segundo apresentou 33 propostas de alteração, mas apenas cinco 
foram tidas em conta no diploma aprovado.

SUBSCREVER

Esta audição é a primeira de um conjunto de quatro em sede da discussão na 
especialidade das propostas do governo para alterar a Lei de Defesa Nacional e 
a Lei Orgânica de Bases de Organização das Forças Armadas, com a justificação 
de reforçar as competências e responsabilidades de coordenação e comando na 
figura do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) de forma 
a aumentar a eficácia operacional das FAA.
A audição à porta fechada, aprovada por PS, PSD e CDS, mereceu a reprovação 
do BE, que já tinha visto chumbado o seu requerimento para ouvir os críticos da 
reforma, como o Grupo de Reflexão Independente (GREI), onde estão ex-chefes 

dos ramos e associações socioprofissionais.

“Inadmissível. Vergonhoso. É verdade que votei contra”, confirmou ao DN o 
deputado bloquista João Vasconcelos.

Nesta quarta-feira será a vez da audição do chefe de Estado-Maior da Armada, 
almirante Mendes Calado, e do CEMGFA, almirante Silva Ribeiro.

Joaquim Borrego foi o primeiro a ser ouvido e na sua intervenção não deixou de 
destacar a “surpresa” com que recebeu o anúncio desta reforma, quando o país 
está em pleno combate à pandemia.

O CEMFA subscreve uma das principais críticas que tem sido amplamente repetida 
pelo grupo de ex-chefes, quanto à retirada de competências de cada chefe de ramo, 
no Conselho de Chefes, em matérias que são consideradas “estruturantes” para 
as FAA, como são as decisões relativas ao sistema e dispositivos de forças, bem 
como as relacionadas com a Lei de Programação Militar e a Lei das Infraestruturas 
Militares.

Borrego apelou a que se desse, isso sim, prioridade a resolver a sangria de efectivos 
que se verifica nas FAA - só na Força Aérea, disse aos deputados, faltam cerca de 
1200 militares e 400 funcionários civis - e assumiu preocupação com a prontidão dos 
meios aéreos, em situação problemática, devido ao desinvestimento acumulado.

Borrego alertou para a importância de equilíbrio nas alterações que venham a ser 
feitas nas competências dos ramos que, no seu entender, devem ser salvaguardadas 
de erosões que fragilizem o comando e a gestão de recursos.

O CEMFA não deixou de frisar que, com a actual organização, as Forças Armadas já 
empregam as suas capacidades de forma conjunta sob coordenação do CEMGFA, 
seja em situações estritamente militares seja em casos de duplo uso, como no 
apoio à Proteção Civil e às forças e serviços de segurança.

Nunes da Fonseca esteve também alinhado nesta ordem de ideias, declarando 
a sua disponibilidade para retirar todas as “lacunas, falhas, omissões e outros 
inconvenientes” das propostas do governo.

Além de se ter também posicionado contra a já referida retirada de poder deliberativo 
do Conselho de Chefes, o CEME adiantou também aos deputados que, desde o início 
do processo, tem pedido, sem que tivesse respostas, um diagnóstico das falhas da 
eficácia operacional do actual modelo, para que possam ser encontradas soluções.

De acordo com a posição que deixou aos deputados, esta análise aprofundada, 
estudada e testada, devia sempre ser feita antes de qualquer alteração legislativa 
mais profunda - o que lamentou não ter acontecido neste processo.

A importância da identidade dos ramos e da disciplina hierárquica para a organização 
e o bom funcionamento foi também assinalada por ambos os Chefes, não deixando 
de afirmar que, apesar das suas apreensões, o que o poder político decidir será 
sempre obviamente cumprido.

NOTA:Correspondendo às críticas do Museu do Combatente que 
normalmente ocupa este espaço na publicação, substituímos 
a apresentação do conteúdo,  retirando o cabeçalho  daquela 
organização. Resta-nos pedir desculpas pelo acontecido 
originado pela falta de material que deveria ter sido inserido, 
após longo tempo de espera. Os senhores Oficiias aqui citados 
em nada têm responsabilidades do sucedido.               RM
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Para além da espuma da rebentação, há 
sempre a ondulação que vem do largo
Em acréscimo às notícias diárias sobre o Covid que nos afligem ou aliviam, 
os mass media têm dedicado bastante atenção aos acontecimentos 
violentos no Norte de Moçambique. Quem conheceu a África por lá ter 
passado mais do que um tempo de férias, nunca mais terá esquecido 
aquelas terras e as suas gentes. É uma lástima que, depois de sangrentas 
lutas pela independência, os povos moçambicanos sejam agora o cenário 
de desígnios político-religiosos em que, não só voltam a empunhar-se as 
armas, mas, ainda por cima, regresse a linguagem do terrorismo.   
  
Terrorismos

As atrocidades foram comuns nas guerras do passado e em outras 
circunstâncias da vida dos povos. Mas o vocábulo terror – e os seus 
agentes executores, terroristas – só adquiriu significado preciso num certo 
período da Revolução Francesa, entre 1793 e 1794, quando os Jacobinos 
dominavam politicamente a Convenção, os sans-culottes excitavam as ruas, 
Hébert, Robespierre e Saint-Just pontificavam no Comité de Salut Public, o 
Tribunal Revolucionário condenava sumariamente e a guilhotina trabalhava 
sem parar: mais de 15 mil pessoas terão sido executadas em cerca de um 
ano, primeiro os contra-revolucionários e adeptos dos reis absolutos, depois 
proprietários e indiferentes, finalmente convictos republicanos caídos em 
desgraça, incluindo os mentores Hébert, Robespierre e Saint-Just. Uma 
tragédia sanguinária! Mas a memória guardou o facto; e o termo e a noção 
ficaram.  
   
Nos anos de 1880, na Rússia, após o insucesso do Populismo (“ir ao 
povo”, sobretudo por meios educativos, por parte da jovem inteligentzia), 
o movimento Naròdnaia Volia (A Vontade do Povo) relançou o terrorismo 
como meio de luta contra o regime imperial, culminando com o assassinato 
do Czar Alexandre II, o mesmo que tinha decretado a abolição da servidão.

Pela mesma época, no mundo ocidental, várias cabeças-de-Estado 
caíram sob as balas, o punhal ou os estilhaços bombistas de carbonários, 
anarquistas ou nacionalistas. Estes visavam aterrorizar os governantes 
para lograr a sua saída de cena. Nada mudou no regime socioeconómico, 
mas os meios de vigilância e repressão sobre os cidadãos acentuaram-se e 
um daqueles gestos desatou mesmo o mecanismo que conduziu à Guerra 
Mundial. Dos escombros desta surgiram o squadrismo italiano, os bandos 
organizados de “camisas” e as “brigadas de rua” levantando bandeiras 
opostas e de exclusão ou extermínio. Esses tempos terríveis vividos pelos 
nossos pais ou avós parecem agora querer voltar, animados por novos 
radicais que ignoram e desprezam quase tudo da história moderna, e por 
outros que a conhecem apenas dos livros e se julgam portadores de outras 
missões regeneradoras da sociedade.

“Terroristas” foi também o nome dado pelo Império Britânico aos irlandeses 
católicos (do IRA) que lutavam pela independência e aos grupos clandestinos 
que nos anos 40 usaram as bombas para apressar o reconhecimento do 
Estado de Israel na Palestina. Tal como “turras” foi a alcunha com que a 
generalidade dos “portugas” passou a tratar os insurrectos de Angola, Guiné 
e Moçambique a partir da grande orgia sangrenta de Março de 1961 nos 
Dembos, copiando aliás o choque traumático do 1º de Novembro de 1954 
com que os fellaghas argelinos iniciaram a sua guerra pela independência 
da Argélia. Só mais tarde, com o 25 de Abril e o estabelecimento de uma 
“paz dos bravos”, passámos a tratar aqueles africanos por guerrilheiros ou 
combatentes. 

Finalmente, já no quadro da “sociedade mediática”, desde o atentado nos 
Jogos Olímpicos de Munique de 1972 (e de todos os que se seguiram 
da responsabilidade de palestinianos ou de muçulmanos radicais anti-
ocidentais) que os termos geralmente utilizados para designar estas acções 
e os seus autores têm sido os de terrorismo e terroristas. Isto, até aos mais 
recentes casos das “torres gémeas” de Nova Iorque há vinte anos atrás, 
ao “Estado Islâmico da Síria e do Levante”, aos Talibans do Afeganistão 
ou ao Al-Shabab no norte de Moçambique. A despeito do uso tendencioso 
destas terminologias, parece que o sentido mais forte implicado por este 
tipo de acção política será, não apenas a violência física contra pessoas 
e símbolos, e o seu emprego à margem das regras, mas também a 
intencionalidade de envolver pessoas inocentes e usar crueldades para 
cavar fossos de ressentimentos intra- ou inter-comunitários irreversíveis, 
para várias gerações. Este, talvez o principal ponto de desumanidade que 

ali está contido.  
  
Moçambique é agora alvo deste tipo de guerra “revolucionária”; 
tecnicamente, a mesma que a Frelimo usou contra a presença colonial 
portuguesa. É certo que os objectivos estratégicos eram diferentes mas, 
aqui como então, há “cabeças pensantes” que planeiam a distância e 
fornecem meios (financeiros, ideológicos, sustento, treino, armas, etc.) e, 
localmente, gente pobre e ignorante disponível para cumprir e executar 
as suas orientações. Este “tandem”, mandantes-executantes, é um dos 
esquemas mais perniciosos que temos hoje de enfrentar.    
     
Desconfinamento e multidões

A violência está por todo o lado, latente em muitas situações sociais 
ou nas relações interindividuais, aberta aqui e ali, envolvendo formas e 
protagonistas muito diversos. Mas julgamos errado (teórica e praticamente) 
tratar a simples aspereza, veemência ou agressividade verbal sob o mesmo 
rótulo de “violência” (como fazem frequentemente os prosélitos das “causas” 
pós-modernas, até porventura muito justas). É uma atitude que dificulta a 
compreensão e perturba a adopção dos procedimentos mais adequados 
perante tais fenómenos da vida social.  

Um exemplo. Para além dos parabéns devidos à vitória do Sporting no 
campeonato nacional de futebol desta época, depois de tantos anos de 
frustrações e disparates vários, a euforia-de-massas que se apoderou dos 
seus adeptos e simpatizantes e os comportamentos “vandálicos” de talvez 
5 ou 10% dessa gente eram perfeitamente previsíveis e compreensíveis 
após mais de um ano de “confinamentos”, como tem vindo a acontecer em 
países vizinhos. As medidas de segurança preventivas ficaram provavelmente 
aquém do necessário e isso era da responsabilidade das diversas autoridades 
(sanitárias, policiais, autárquicas, governamentais, desportivas). Mas, além 
dos comportamentos emocionais das multidões, há também que criticar, mais 
uma vez, os dirigentes clubistas, os treinadores, as “claques”, os jornalistas e 
comentadores, e o espaço concedido pelos mass media a estas rivalidades e 
antagonismos, já bem longe do espírito desportivo criado há pouco mais de 
um século pelos britânicos e projectado para o mundo inteiro pelo Olimpismo e 
pela organização associativa (e federativa) das várias modalidades desportivas 
e das suas realizações. Aqueles “acicatadores” não podem ser criminalizados 
por violência (ou sequer por a instigarem) mas não deixam de ser responsáveis 
pela criação de um “clima” emocional favorável à ocorrência de actos de 
violência física, seja entre rivais, seja contra agentes-da-ordem fardados, ou 
ainda depredações e destruições de bens materiais, públicos ou privados.

De facto, se o fenómeno desportivo se impôs nas sociedades modernas, 
ele também se imbricou parcialmente com outro fenómeno social bem 
antigo, o do espectáculo (lembremo-nos dos circos romanos ou dos torneios 
medievais, para já não referir outras civilizações antigas), mas agora capaz de 
atrair multidões aos estádios e agarrar milhões às transmissões televisivas. 
No primeiro caso – do desporto –, alia-se a exibição da excelência de um 
determinado exercício físico com a incerteza do resultado de uma pugna 
convencional, pacífica e recreativa. No segundo – do espectáculo –, temos 
sobretudo a interacção (mais ou menos incerta, dramática ou emocional) 
entre um grupo de actores e uma massa de espectadores. No futebol 
actual temos as duas coisas reunidas, juntamente com interesses lucrativos 
financeiros de grande escala e miragens de ascensão social e de adoração 
idólatra para os menos bafejados pela sorte do nascimento.

Isto é bem conhecido dos especialistas e pressentido por todos. Tal como é 
do domínio público o comportamento emocional e irracional das multidões. 
Ora, voltando ao caso concreto das festividades verde-e-brancas, 
ocorridas após mais de um ano de restrições várias para toda a sociedade 
– “suaves”, racionais, mas nem por isso menos marcantes no ânimo das 
pessoas –, a vontade de transgressão, de exteriorização, sobretudo por 
parte das camadas mais jovens e urbanas (hoje, graças à Modernidade, 
com participação quase-paritária das mulheres) era, mais que previsível, 
inevitável. Daí que, ultrapassando as pequenas querelas post factum sobre 
as responsabilidades de tal ou tal entidade, a questão mais premente e 
preocupante que deveria interpelar todos os responsáveis (pessoas e 
instituições, para agora e para o futuro) seria esta: e se o resultado do jogo 
de futebol não tivesse sido aquela vitória tangencial dos “lagartos”? Que 
efeitos produziria uma tal frustração sobre os milhares de manifestantes 
(pelas imagens, seriam talvez uns cem mil, no mínimo) já concentrados – e 
excitados pelo convívio, o álcool e a expectativa – naquele eixo viário entre 
o “Campo Grande” e o “Marquês”? Não é difícil apostar que os resultados 
teriam sido bem piores, em todos os sentidos. 



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

20

    
No caso vertente, sendo impossível “controlar uma multidão” assim, quase 
tudo deveria ter sido previsto e decidido antecipadamente: interdição de 
espaços, horários, forças de segurança e socorro, venda de bebidas, 
aparição pública dos campeões, etc. Neste quadro, a actuação policial 
até nem terá sido especialmente criticável. Saibam os responsáveis tirar 
as lições práticas para os eventos semelhantes que se aproximam!
       
Controlo de fronteiras

A liberdade de circulação é um direito fundamental que as sociedades 
modernas souberam tornar “natural”, sem necessidade de grandes 
proclamações ideológicas. Mas, como todos os outros direitos, tem que 
ter limitações e implicar algumas pequenas formalidades administrativas 
para que a convivialidade social se não torne num inferno, impossível 
de viver. Se para mudar de residência é conveniente fazer a respectiva 
notificação aos serviços postais ou à circunscrição pública da área, para 
mudar de país em termos permanentes é razoável que se obtenha uma 
legalização correspondente, para efeitos estatísticos, fiscais, de protecção 
sanitária, etc. 

Os processos migratórios maciços actuais, com todas as justificações 
económicas ou humanitárias que possam ter (e geralmente têm), não 
podem eximir-se completamente a estes trâmites. Mas, sobretudo, os 
sectores políticos que defendem de maneira irrestrita este direito e estas 
práticas são tão “lunáticos” e irresponsáveis como, na outra banda, os 
nacionalistas, xenófobos e racistas que exploram todas as oportunidades 
e peripécias do quotidiano para acirrarem os ódios inter-étnicos, inter-
religiosos ou inter-culturais – e destes, há-os em diversos campos, até 
ideologicamente opostos. 

O “esbatimento” de fronteiras, por simplificação de formalidades, é positivo 
e desejável que avance, onde e quando for possível (como foi o caso na 
União Europeia). Mas isso não significa o desaparecimento dos Estados, 
que não está ainda para amanhã. É preciso não nos equivocarmos nos 
tempos da História.
 
Remunerações

Fala-se hoje mais em “rendimentos” do que em salários (salvo talvez na 
boca de Raquel Varela), e é certo que, além da remuneração do trabalho 
(ou das pensões para as quais se desconta ao longo do percurso laboral), 
existem outras maneiras de ganhar-a-vida ou até de enriquecer: direitos 
de propriedade, negócios de compra e venda, heranças, tráficos, etc. 
Mas, referindo-se aos “contribuintes” (dos sistemas de impostos e de 
segurança social), é corrente vê-los todos tratados como “trabalhadores”, 
o que decerto está sempre bem longe da verdade.

Em todo o caso, para os que vivem do fruto do seu trabalho, é verdade que 
nos últimos trinta ou quarenta anos se cavou um maior fosso remuneratório 
entre a maioria dos assalariados (e outros trabalhadores independentes) 
e os (estimamos nós) 30% destes mais bem remunerados. Deixemos o 
1% dos mais ricos para os ferozes adversários do “neo-liberalismo”! – 
mas convenhamos que, entre “prémios” e outros incentivos, talvez o terço 
superior das hierarquias empresariais se encontre hoje “corrompido” por 
boas ou excelentes remunerações, que os próprios já não aceitam rever 
em baixa ou sequer ver estagnadas. 

Na mesma lógica individualista e insolidária se colocam os sindicatos 
que reclamam “sempre mais” (à maneira de Samuel Gompers) e os 
que reclamam indiscriminadamente “aumentos automáticos”, subsídios 
injustificados e indemnizações “que alguém há-de pagar”, ou ainda os 
que recusam ou subvertem os “quadros piramidais” e as ascensões 
profissionais por mérito absoluto e também relativo.     

Mais uma vez, a Terra Santa incendiada

A solução dos “dois Estados” na Palestina continua adiada e as manobras 
da direita israelita e do governo de Netanyahu de instalar novos 
colonatos, talvez também os muros, só têm complicado as coisas. Em 
vez de “colonizar” o deserto do Neguev, afrontam os palestinianos. Agora, 
assistimos a mais uma guerra entre o Hamas e o exército judaico, com 
muitas vítimas civis em Gaza, situação que talvez convenha a Netanyahu 
para se manter no poder e adiar a prestação de contas à justiça, quiçá 
também para testar a atitude de Washington, como já sugeriu um 

comentador. O sempre desavindo conglomerado do “mundo árabe” lá 
se reúne de novo em torno da “causa palestiniana”. E o “esquerdismo” 
europeu e americano desenterrou as suas velhas faixas de condenação 
de Israel e de apoio aos palestinos. O costume.

Os “dois Estados” serão necessários mas não suficientes. É indispensável 
haver garantias de segurança para ambas as partes. Israel é sempre 
implacável nas suas respostas, mas nunca provocou nenhuma das 
guerras que travou com os seus vizinhos. Do outro lado, as correntes 
islâmicas mais radicais continuam a querer “varrer Israel do mapa” e 
têm sempre voluntários dispostos ao sacrifício para esse fim. Mas essa 
garantia de segurança pela soberania dos dois Estados – e também 
sobre uma cidade de Jerusalém “património-da-Humanidade” – só pode 
ser assegurada no dia em que as grandes potências mundiais (e também 
as regionais) se sintam empenhadas em tal. E até lá, o que fazer? O que 
fazem os impotentes: chamar à razão e cuidar das vítimas.
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