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Duque da Terceira

Duque Da Terceira
em 24 de Julho de 1833

Entrou victorioso em Lisboa

Batalha da Cova da Piedade
A Batalha da Cova da Piedade foi travada no dia 23 de Julho de 1833 
entre as forças Realistas (miguelistas ou absolutistas) de Dom Miguel 
e as forças Constitucionais (ou Liberais) de Dom Pedro IV.

As tropas Liberais planeavam invadir Lisboa através da margem sul 
do Rio Tejo.

O choque entre os dois exércitos deu-se na localidade da Cova da 
Piedade, a poucos quilómetros de Cacilhas.

Após confrontamento inicial, o exército Liberal conseguiu avançar 
sobre os absolutistas forçando-os a bater em retirada em direcção a 
Lisboa, tendo-se, então, refugiado no Castelo de Almada.

No dia seguinte, o castelo foi capturado pelos liberalistas e o General 
Teles Jordão das forças absolutistas foi morto a golpes de sabre por 
um oficial Liberal, sendo enterrado na praia com um braço de fora.

Esta vitória marcou o fim das esperanças dos Miguelistas de conter 
o avanço Liberal sobre a Capital, e foi decisiva para a ocupação de 
Lisboa bem como para o desfecho da Guerra Civil Portuguesa.

A 24 de Julho de 1833 — Em Portugal, as tropas liberais, comandadas pelo 
duque da Terceira, entram em Lisboa, depois de terem derrotado as tropas 
miguelistas lideradas por Teles Jordão na batalha da Cova da Piedade.

1er juillet 776 avant JC

Naissance des Jeux Olympiques
Le 1er juillet de l’an 776 avant JC sont officiellement nés les premiers Jeux 
Olympiques. Leur nom vient de ce qu’ils avaient lieu à Olympie, un sanctuaire 
consacré à Zeus, le roi des dieux.

Par Ysaline Homant/Herodote.net

Des jeux à caractère sacré (luteurs).
On peut encore voir l’emplacement où se tenaient les compétitions, dans 
une région de collines verdoyantes et boisées à l’ouest du Péloponnèse. 
Il était entouré de divers temples dont le plus renommé était évidemment 
le temple consacré à Zeus, avec une statue monumentale du dieu par le 
sculpteur Phidias.

Les jeux qui se déroulaient à Olympie comme dans de nombreux autres 
sanctuaires, tel celui d’Apollon à Delphes, avaient pour principale vertu de 
rapprocher les Grecs et de suspendre les guerres entre les cités.
Dans les sanctuaires mineurs, les vainqueurs étaient récompensés par 
des cadeaux de grande valeur. Aussi ces jeux attiraient-ils de véritables 
professionnels, analogues à nos sportifs de haut niveau qui n’ont souvent 
d’« amateurs » que le nom.

Quatre sanctuaires se distinguaient en ne distribuant que des récompenses 
symboliques. Parmi eux Olympie, où les vainqueurs recevaient une couronne 
en rameau d’olivier tressé, Delphes avec une couronne de laurier, Némée 
avec une couronne de... céleri et Corinthe avec une couronne de pin. Mais 
ces sanctuaires étaient si réputés que les sportifs avaient à coeur de s’y 
montrer pour soigner leur réputation.

Les Jeux Olympiques et les autres ont été abolis par l’empereur romain 
Théodose 1er, en 393 après JC, après plus de mille ans d’existence... et 
restaurés à la fin du XIXe siècle par le baron Pierre de Coubertin.
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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

16 janvier 27 av. J.-C.

Octave reçoit le titre d’Auguste
Par Anré Larané / Herodote

Le 16 janvier de l’an 27 av. J.-C., le Sénat romain décerne à Octave le 
surnom d’Augustus (Auguste) habituellement réservé aux divinités.

Ce titre honorifique désigne celui qui agit sous de bons auspices. Il 
récompense le petit-neveu et fils adoptif de Jules César pour avoir restauré 
les formes de la République sénatoriale et pacifié le pays en mettant fin aux 
guerres civiles qui l’ensanglantaient depuis un siècle.

Trois jours auparavant, Octave avait habilement démissionné de toutes ses 
fonctions et le Sénat, désemparé, l’avait supplié de revenir ! Et c’est ainsi 
que le sénateur Lucius Munatius Plancus, qui avait trahi Marc Antoine au 
profit d’Octave à la veille de la bataille d’Actium, suggère de décerner à ce 
dernier le surnom Auguste.

Statue équestre d’Octave en bronze, mer Égée (1er quart du 1er siècle ap. 
JC, musée national d’Athènes), photo : André Larané

Né 36 ans plus tôt, Octave (qui a pris le nom d’Octavien après son adoption 
par César) a usé sans scrupules de toutes les ressources de son esprit 
rusé pour défaire les assassins de César et éliminer ses propres alliés. Il a 
témoigné dès ses jeunes années d’une habileté politique qui lui a permis de 
l’emporter sur de fortes personnalités, des hommes mûrs et des guerriers 
tels que Brutus, Antoine et Cicéron.

Il possède désormais un pouvoir quasiment absolu grâce au cumul à vie 
des plus hautes fonctions de la République.

Avec l’arrivée au pouvoir d’Octave, la République romaine va évoluer en 
quelques années en principat (avec un homme tout-puissant à sa tête) 
sans que ses structures traditionnelles aient été en apparence modifiées ! 
Cette transformation progressive de Rome en un « empire » qui ne dit pas 
son nom suscite des regrets y compris chez les proches d’Octave, comme 
Agrippa, le héros de la bataille d’Actium.

Quando o azul é azul e o vermelho... encarnado
No seu texto inserido na página 20, o professor doutor João Freire — 
nosso ilustre colaborador — deu-me a ideia que me faltava para alinhavar 
uma opinião em que há muito pensava, mas só agora encontrou o seu 
rastilho. Refiro-me à realização de autárquicas pelos partidos compondo 
as assembleias nacionais, onde esses mesmos partidos têm ramificações 
nas Freguesias e Conselhos Municipais o que, na minha modesta opinião, 
é prejudicial não só para o próprio partido — qué é detentor da maioria 
populacional ou que defende o poder que lhe concederam nas eleições 
gerais a que foram sujeitos,  como para a população que serve. Porque a 
linha directiva é a mesma.

Sem fazer comparações, que me seja permitido identifcar o sistema 
canadiano, onde terminadas as eleições, os mesmos militantes se cruzam 
e colaboram entre si, defendendo uma causa municipal sem olhar à côr 
dos candidatos ou dos militantes que os suportam. Nas minhas andanças 
politicas, fui militante a nível Federal, Provincial, Municipal e Escolar — 
durante mais de 30 anos — aconteceu-me regularmente fazer  política 
municipal com gente contra a qual me havia batido ideologicamente poucas 
semanas antes.

É, quanto a mim, uma vantagem que apenas pode beneficiar os habitantes 
duma região, sem estarem insarilhados a um partido que arrasta consigo 
as penas que o seu grande irmão tem de defender a nível superior. Aqui, 
provincial é a nível província e o municipal, é feito por outro tipo de gente 
que não tem amarras a qualquer outro  patamar. Isto não impede que o 
Presidente da Câmara eleito, (ou qualquer membro da Assembleia Municipal) 
seja um reconhecido partidário do principal partido da Assembleia Nacional 
ou Chefe da Oposição Oficial. É o que temos agora. O federal é vermelho/
encarnado. Vivo.  O Provincial é azul. (Diz-se que o Céu é azul e o Inferno 
é vermelho...) Já o Municipal, não está muito declarado mas creio ser mais 
virado para o azul.

Os partidos nada têm de comum entre si. São formados somente para essas 
eleições municipais e raros são aqueles que se mantêm após uma derrota 
nas urnas. Outros, talvez com mais bases financeiras e apoios pessoais, 
podem desligar-se um pouco sem todavia desaparecerem completamente 
da carta. Para se ser partido, basta ter um chefe “vendável” uns quantos 
candiatos de certo valor e um bom “financeiro”.O resto é sorte.

No meio deste sarrabulho, dignifica-se uma variante: a de votar pelo (a) 
candidato (a) e não pelo partido. As pessoas mudam, os partidos também. 
E normalmente são os membros eleitos ou apoiantes autorizados nas 
convenções realizadas, que forçam os partidos a corrigir a direcção 
apontada e a modificar rumos contrários à convenção que justificou o 
diploma. É evidente que para atingir estes domínios, é necessário muita 
lucidez e perseverança porque há sempre modos de fazer “crochets”...
inapropriados e as tendências e ambições vêm sempre à superfície. Um 
partido, seja qual for a sua côr, deve estar em permanência sob a vigilância 
dos seus membros-associados a fim de evitar transgressões. E o direito de 
palavra nas assembleias públicas, fazem os cidadãos a exporem os seus 
problemas e a fazerem acusações de negligências, se necessário.

Os membros dos partidos municipais, podem ser advogados, notários, 
médicos ou simplesmente funcionários, estudantes ou todos quantos 
apreciam o mundo municipal e têm desejos de bem usar os espaços que 
possuem. Se tiverem a compreensão e colaboração da imprensa livre e 
responsável será tanto melhor. É a liberdade de imprensa! Indispensável! O 
problema mais fundamental que levanta uma concentração da imprensa é a 
diversidade das fontes de informação.  Em nome de economias de escala e 
de racionalisação, alguns proprietários dos média têm o reflexo de meterem 
em comum diversos serviços. E interesses. E é então aí que a tal vigilância é 
necessária.

Raul Mesquita
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Duque da Terceira
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Duque da Terceira
Criação (D. Maria II)
Regente          D. Pedro
                        8 de Novembro de 1832
Ordem Grandeza
Tipo             Honras de Parente
                       Juro e Herdade
1.º Titular:     António de Menezes Severim de Noronha, 1º marquês e 
            7º conde de Vila Flor
Linhagem      Sousa do Prado
Manoel
Menezes
Actual Titular D. Lourenço Manoel de Vilhena de Freitas

Duque da Terceira é um título nobiliárquico, que foi instituído de juro 
e herdade, com honras de parente, por decreto do regente do Reino D. 
Pedro de Bragança, em nome da rainha Dona Maria II de Portugal, em 8 
de Novembro de 1832, em benefício de António José de Sousa Manuel de 
Menezes Severim de Noronha, sétimo conde de Vila Flor, com varonia real 
de Portugal por bastardia (Souza), e que havia sido entretanto agraciado 
com o título de primeiro marquês de Vila Flor.

História do Ducado da Terceira
Monarquia

Foi primeiro conde de Vila Flor D. Sancho Manuel de Vilhena, com varonia 
real de Castela (Manoel de Vilhena), vencedor da Batalha do Ameixial e 
herói de Linhas de Elvas, nomeado Vice-Rei do Brasil, Governador da Torre 
de Belém, Governador de Armas (posto equivalente ao de Marechal) do 
Alentejo e da Beira, etc.

Herói das Guerras liberais, o sétimo conde de Vila Flor recebeu a mais alta 
distinção nobiliárquica, a par da ascensão à dignidade de Marechal, em 

virtude da denodada resistência que promoveu na ilha Terceira. Condestável 
(temporário) fez toda a campanha do Algarve, tendo entrado em Lisboa 
no dia 24 de Julho à cabeça das forças liberais. Vencedor de batalha de 
Asseisseira, decisiva para a vitória da causa liberal, assinava pouco depois 
a Convenção de Évora-Monte, em representação de Dom Pedro, duque 
de Bragança e Regente. Foi por quatro vezes Presidente do Conselho de 
Ministros.

António José de Sousa Manuel de Meneses Severim de Noronha nasceu 
em Lisboa, a 18 de Março de 1792, filho primogénito de António de Sousa 
Manuel de Meneses Severim de Noronha, 6.º conde de Vila Flor, então um 
dos homens mais ricos de Portugal, e de Maria José de Mendonça, filha 
do 6.º conde de Vale de Reis. Como grande do reino, era membro da alta 
nobreza e o herdeiro de uma das mais ricas e antigas casas vinculares 
portuguesas.

Tinha apenas dois anos de idade quando em 1795 lhe faleceu o pai, 
sucedendo-lhe no título de conde de Vila Flor e no cargo de copeiro-mor 
da rainha, herdando uma imensa fortuna, composta por bens de raiz 
e por múltiplas comendas e outros rendimentos vinculados. Entre outras, 
herdou as comendas de Santa Maria de Pereira, de São Pedro de Calvelo, 
de São Tiago de Cassourado, de São Vicente de Figueira e de São Geris 
de Arganil, e várias tenças, sendo uma de 500$000 réis e outra de 200$000 
réis no almoxarifado do pescado de Lisboa.

Herdou igualmente o padroado do convento dos Capuchos de Nossa 
Senhora dos Anjos, do lugar de Sobralinho, da capela de Nossa Senhora 
do Pópulo, na cerca do convento da Boa Viagem, da ermida de Nossa 
Senhora da Conceição do Portal, na vila da Alhandra, e a administração de 
vários morgadios, que compreendiam duas quintas em Alverca do Ribatejo, 
a Lezíria da Corte da Vila e o casal de Borges, no termo de Azambuja, a 
Herdade da Aravia, em Avis, e as casas de São João da Praça e o morgado 
de Braço de Prata, em Lisboa.

Teve a excepcional honra, a par com o duque da Saldanha, de ser sepultado 
no Panteão Real.

O duque da Terceira era o chefe do ramo português dos Manoeis de Vilhena 
(sendo chefes do ramo espanhol a Casa de Manuel de Villena em Espanha.

Pela morte sem descendência do 1.º duque da Terceira, de juro e herdade, 
e tendo passado todos os títulos da Casa Vila Flor ao ramo colateral, o uso 
deste título só viria a ser pedido pela família legitimamente representante 
de todos os outros títulos da Casa, na pessoa de D. Maria Luísa de Almeida 
Manuel de Vilhena, 2.ª duquesa da Terceira, já no período republicano. As 
Casas Vila Flor e Alpedrinha deram origem ou representam dois Marechais 
do Exército de Portugal (1.º Conde de Vila Flor e 1.º Duque da Terceira) e 
nove oficiais-generais  um Mordomo-Mor e dois Estribeiros-Mor (um deles 
temporário, o Senhor de Pancas), um Condestável Temporário, e diversos 
oficiais mores da casa real, governadores de Capitanias ou Praças, 
professores universitários, cónegos, etc.

Pós-monarquia

Dona Maria Luísa de Almeida Manoel de Vilhena

D. Maria Luísa de Almeida Manoel de Vilhena foi segunda duquesa da 
Terceira, décima condessa de Vila Flor de juro e herdade, condessa de 
Alpedrinha (Saldanha Oliveira e Daun), representante do título de marquesa 
de Vila-Flor, dos senhores da Zibreira e de Vila Flor (Manoel de Vilhena/Vila 
Flor) de juro e herdade, dos senhores de Pancas e da Atalaia da Beira, dos 
senhores da Orca e dos senhores das Donas (Costas do Cardeal Alpedrinha, 
que foi Carmelengo e Decano do Sacro-Colégio Cardinalício, tendo aberto a 
porta de S. João de Latrão no Jubileu de 1500), dos senhores de Sandomil 
e de Loriga (Machados), dos Executores-Mores da Fazenda, senhores do 
Machial e comendadores de Santa Maria de Pernes(Severim de Noronha) 
e representante do Príncipe Grão-Mestre da Ordem de Malta, D. António 
Manoel de Vilhena, irmão do segundo conde de Vila-Flor., Deputados, 
Vereadores ou Chefes de Gabinetes Minesteriais.

Dom Francisco Xavier Manoel de Vilhena Dias de Freitas

O 11.º conde de Vila Flor e V conde de Azarujinha, D. Francisco Xavier 
Manoel de Vilhena Dias de Freitas, foi Administrador da Fábrica Ápis, S.A. 
e Cavaleiro Tauromáquico, com alternativa concedida por Manuel Conde 
em 1968, apresentando-se nas arenas com o nome artístico de Francisco 
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Azarujinha[1]. Foi senhor, com seus irmãos, do Palácio Vila Flor e do 
Palácio do Conde de Azarujinha, e ainda do Chalet Azarujinha no Estoril, foi 
representante do título de duque da Terceira, tendo desde logo autorizado 
o uso ao seu filho D. Lourenço. Cavaleiro da Ordem de São Miguel da Ala.

Dom Lourenço da Bandeira Manoel de Vilhena de Freitas

O actual duque é Doutor em Direito, Advogado, Sócio da Cuatrecasas 
e Professor de Ciências Jurídico-Políticas na Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, árbitro e jurisconsulto, tendo sido também membro 
de diversos gabinetes governamentais, como assessor e/ou consultor 
jurídico. Membro fundador e membro do Conselho Fiscal do Instituto da 
Nobreza de Portugal, organismo regulador dos assuntos nobiliárquicos em 
Portugal. É Comendador da OSML e de OSMA, e Cavaleiro da OSSJ e de 
NSCVV.

As casas Vila Flor e Azarujinha têm como herdeiros D. Cristóvão António 
José do Pópulo e D. Constança Leonor Benedita da Conceição.

Palácios da família

Presentemente, a família habita o Palácio Vila Flor, junto ao Castelo de São 
Jorge em Lisboa.

Foi igualmente pertença dos Condes de Vila Flor:

O Palácio de Arroios, objecto de uma famosa gravura do pintor Domingos 
Sequeira (actualmente no Museu Nacional de Arte Antiga), onde viveu o 
primeiro conde de Vila Flor, vendido no início do século XX pela mãe do 8.º 
conde, mandado demolir nos anos 1950 (e no qual teve lugar a recepção 
ao Príncipe Grão-Mestre de Malta, dada pelo sobrinho 2.º Senhor da 
Zibreira, D. Sancho Manoel de Vilhena, filho do 2.º Conde de Vila Flor, e no 
qual se hospedou, a convite do 1.º Conde de Alpedrinha e durante largos 
meses, S.A.R. o príncipe Augusto-Frederico, duque de Sussex, irmão do 
Rei de Inglaterra, durante a sua estadia em Portugal, que depois esteve em 
Londres a sua convite);

O Palácio de São João da Praça (no qual viveu o primeiro Duque da 
Terceira);

O Palácio Vila Flor na Palhavã, no qual funcionou o Tribunal da Inquisição;
O Palácio do Sobralinho (de Alverca), ambos descritos pelo príncipe de 
Lichnowsky aquando da sua visita a Portugal;

No séc. XVII, um Palácio ao Rossio, correspondente às Casas do Executor-
Mor, ou seja dos Severim de Noronha, a dar para Largo do Regedor, em 
frente das quais foi executado o Duque de Caminha.

Aos Alpedrinhas, enquanto Senhores de Pancas, pertenceu até ao início 
do século XIX o Palácio Pancas-Palha, em Santa Apolónia, (hoje na posse 
do município de Lisboa) e um solar em Pancas (no qual se hospedou o Rei 
D. José I), vendido na segunda metade do século XIX, bem como um Solar 
em Alpedrinha e antigamente o Paço das Donas, nas Donas. Pertenceu 
ainda aos Senhores de Pancas, futuros Condes de Alpedrinha, um Palácio 

em Marvilla, que no fim do séc. XVII 
passou aos Marqueses de Abrantes.

Os Azarujinhas moraram no Palácio 
que é hoje a Embaixada de Itália 
(Pombeiro), tendo também sido 
donos da casa ao Campo dos 
Martyres da Pátria (então ns. 151 
a 155) onde funcionava o Instituto 
Oftalmológico, e de outro Palácio 
ao Campo de Santana, e mandado 
edificar um chalé no Estoril, sobre a 
praia que ficou conhecida como da 
Azarujinha, vendido nos anos 80 do 
século XX, e um palácio na Azaruja, 
que se mantém na propriedade da 
família. Tiveram ainda a Quinta do 
Porto em Massamá, a Quinta de 
São João da Coicideira em Loures, 
na Granja da Paradela, um Chalé 
em Paço de Arcos e uma Casa em 
Machede.

Vários jardins e obelisco com o ome do 
Duque da Terceira, na ilha Terceira nos 

Açores
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Les Camps d’Eté du Jihad Palestinien
Par Khaled Abu Toameh

Traduction du texte original: The Palestinian Jihad Summer Camps

Au moment où la communauté internationale cherche des fonds pour 
venir en aide aux habitants de la bande de Gaza après la dernière guerre 
entre Israël et le Hamas... le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP) 
détournent les budgets pour entrainer les enfants à la guerre contre Israël.
Le Jihad Islamique Palestinien confirme que... les Palestiniens « préparent 
la génération de la liberté pour la «guerre de libération de la Terre Sainte ».
L’argent ne manque jamais pour les stages d’endoctrinement et de lavage 
de cerveau de leurs propres enfants, mais pas question d’investir dans la 
reconstruction des maisons détruites ou endommagées par la dernière 
guerre contre Israël.

Pour le Hamas et le JIP, le désir de détruire Israël est plus fort que celui 
de protéger la vie de leurs enfants et les éduquer pour qu’ils deviennent 
médecins ou ingénieurs. Les enfants qui suivent actuellement un 
entraînement militaire dans la bande de Gaza réapparaitront en adultes 
masqués dans les milices armées du Hamas et du JIP.

Tout cela n’augure rien de bon pour la « solution à deux États » et la 
relance du processus de paix entre Israël et les Palestiniens que prône 
l’administration Biden.

Le Hamas a invité les Palestiniens de la bande de Gaza à inscrire leurs jeunes 
garçons à ses camps militaires d’été. « Les camps visent à allumer la flamme du 
djihad dans la génération de la libération, à inculquer les valeurs islamiques et à 
préparer le triomphe de la prochaine armée pour la libération de la Palestine », a 
déclaré le Hamas dans un communiqué. Photo : des miliciens armés et masqués 
des brigades Izaddin al-Qassam du Hamas inscrivent les enfants dans les camps 
d’été, le 14 juin 2021, dans la ville de Gaza. (Photo de Mahmud Hams/AFP via 
Getty Images)

Alors que la communauté internationale cherche des fonds pour aider les 
habitants de la bande de Gaza qui ont eu à souffrir de la récente guerre 
entre Israël et le Hamas, les dirigeants palestiniens préparent la jeune 
génération à plus de haine et de violence.
Les deux principales milices qui contrôlent la bande de Gaza, le Hamas et 
le Jihad islamique palestinien (JIP), ont récemment fait campagne pour que 
des milliers d’enfants et adolescents palestiniens passent l’été dans leurs 
camps d’entrainement.

Les jeunes Palestiniens ne deviendront pas des louveteaux, ni n’apprendront 
à nager ou à jouer au football. L’objectif des camps du Hamas et du JIP est 
« d’allumer la flamme du jihad [guerre sainte] au sein de la génération de 
la libération, d’inculquer les valeurs islamiques et de préparer la prochaine 
armée triomphante pour la libération de la Palestine ».
Les camps, dirigés par les branches armées du Hamas et du JIP, les 
Brigades Izaddin al-Qassam et les Brigades Al-Quds, portent les noms d’ « 
Épée de Jérusalem » et d’« Avant-garde de la libération ».
« Epée de Jérusalem » est le nom de code donné par le Hamas a sa dernière 
opération contre Israël, au cours de laquelle plus de 4 000 roquettes et 
missiles ont été tirés depuis la bande de Gaza. « Avant-garde de la libération 
» est un terme utilisé par les groupes palestiniens pour décrire leur souhait 
de « libérer toute la Palestine », du Jourdain à la mer Méditerranée - un 
euphémisme pour l’élimination d’Israël.

Les camps militaires du Hamas et du JIP « ont pour mission de former les 
adolescents au tir et à les doter de compétences militaires et de sécurité », selon 
des informations en provenance de la bande de Gaza. « Ils visent également 
à fortifier leur moral et à les préparer à une très prochaine confrontation [avec 
Israël]. »

Ahmad al-Ra’i, porte-parole du JIP, a déclaré que les camps d’été « visent 
à consolider la présence de la cause palestinienne dans l’esprit et le cœur 
des jeunes Palestiniens, et à leur faire comprendre que l’opération Épée de 
Jérusalem a représenté une étape importante dans l’histoire du conflit. »

Les camps, a-t-il ajouté, « visent également à consolider l’amour et l’esprit du jihad et 
de la résistance au sein du peuple palestinien, en particulier les jeunes ».

Ra’i a expliqué que son organisation ciblait les 14 à 17 ans parce que cette 
classe d’âge était visée par Israël et qu’elle se montrait la plus « sensible à 
l’influence de la culture occidentale ».

Selon lui, des milliers de jeunes Palestiniens ont « fait la queue pour s’inscrire 
dans les camps ».

Selon al-Ra’i, les camps servent à véhiculer différents messages, à savoir par 
exemple « que le Jihad Islamique Palestinien garde toujours le doigt sur la 
gâchette » ou que les Palestiniens « préparent la génération de la libération 
pour la « grande bataille de libération » pour cette terre bénie ». Les camps, 
a-t-il ajouté, font également savoir aux Arabes et à tous les musulmans que « la 
flamme du conflit [avec Israël] brille toujours ».

Israël devrait prêter attention aux camps d’été a estimé le porte-parole du Jihad 
islamique car « ils fabriquent la génération qui libérera la Palestine ».
De son côté, le Hamas a ouvert les inscriptions le 14 juin et annoncé que les camps 
d’été étaient ouvert aux écoliers, mais aussi aux étudiants et aux adultes.

Plusieurs mosquées de la bande de Gaza tiennent les registres d’inscription. 
« Les camps visent à allumer la flamme du djihad dans la génération de la 
libération, à inculquer les valeurs islamiques et à préparer la prochaine armée 
triomphante pour la libération de la Palestine », a déclaré le Hamas dans un 
communiqué.

Ces derniers jours, des vidéos de miliciens armés et masqués du Hamas ont 
été diffusées sur les réseaux sociaux appelant les Palestiniens à envoyer leurs 
enfants dans les camps d’été. Des photos de dizaines d’enfants palestiniens 
faisant la queue pour s’inscrire dans les camps du Hamas et du JIP ont 
également été publiées dans divers médias palestiniens.

Cee recrutement de milliers d’enfants palestiniens pour les camps d’été du 
Jihad a lieu au moment même où les Nations Unies et d’autres médiateurs 
font la navette entre Israël et la bande de Gaza pour aboutir à un plan de 
reconstruction de l’enclave côtière dirigée par le Hamas.

Les dirigeants du Hamas et du JIP soutenus par l’Iran espèrent que cette 
médiation amènera la reprise de l’aide internationale en direction de la bande 
de Gaza, à commencer par la reconstruction des nombreuses maisons détruites 
lors du dernier conflit avec Israël.

Au lieu d’investir dans la reconstruction, le Hamas et le JIP budgètent des sommes 
importantes pour l’entrainement militaire des enfants et leur embrigadement 
contre Israël. Les fonds qu’ils perçoivent vont de préférence à l’endoctrinement 
et au lavage de cerveau des enfants plutôt qu’à la reconstruction de maisons 
détruites ou endommagées lors de la dernière guerre Israël-Hamas.

Pour le Hamas et le JIP, la rage de détruire Israël est évidemment plus forte 
que le désir de protéger la vie de leurs enfants ou l’envie de les éduquer pour 
en faire des médecins ou des ingénieurs. Ces enfants de Gaza qui s’apprêtent 
à suivre un entraînement militaire réapparaîtront un peu plus tard en miliciens 
masqués dans les rangs du Hamas et du JIP.

Fait troublant, la communauté internationale ferme soigneusement les yeux sur 
cette exploitation grotesque des enfants et leur recrutement militaire. Et les 
médiateurs qui négocient la stabilisation du cesser le feu avec Israël par le 
Hamas et le JIP ne veulent pas en entendre parler.

Pour l’UNICEF, également nommé Fonds des Nations Unies pour l’enfance, « 
le recrutement et l’utilisation d’enfants par les forces armées constituent une 
grave violation des droits de l’enfant et du droit international humanitaire ». Mais 
l’UNICEF et les autres organisations internationales des droits de l’homme ont-
elles l’intention de dénoncer cette violation du droit des enfant par les groupes 
palestiniens ? Ne pas le faire ne ferait qu’encourager le Hamas et le JIP à 
persévérer dans leur politique de fabrication d’enfants-soldats.

Le silence de la communauté internationale sur cette monstrueuse maltraitance 
d’enfants ne peut que favoriser l’émergence d’une nouvelle génération 
de djihadistes palestiniens. Ce qui n’augure rien de bon pour la « solution à 
deux États » et la relance du processus de paix entre Israël et les Palestiniens 
que prône l’administration Biden.

Khaled Abu Toameh est un journaliste multi-récompensé, basé à Jérusalem.
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Ponte da Misarela: a ponte 
que foi construída pelo Diabo 
Diz a lenda que a ponte da Misarela foi construída pelo próprio Diabo. E ao 
que parece, o Diabo tem bom gosto. Descubra a sua história!

Ponte da Misarela

Ponte da Misarela
 
O nosso país é rico em lendas e histórias passadas de forma oral ao longo 
de gerações, encerrando um conjunto de tradições que perpetuam a parte 
cultural do nosso património ao longo dos séculos. Não é difícil encontrar, 
ao longo do nosso país, construções associadas a lendas e superstições. 
A Ponte da Misarela, em Vieira do Minho, Braga, exemplifica na perfeição 
essa ligação entre património e lenda.

Esta ponte, apelidada de “Ponte do Diabo”, é um local de visita fascinante 
na região e tem o seu quê de místico. Contém um imponente arco de 13 
metros, conservando os tempos das batalhas napoleónicas que foram 
travadas no território que a rodeia. 

A infraestrutura remonta à Idade Média, tendo sido reconstruída por volta do 
séc. XIX, e o cenário onde se enquadra parece quase saído de uma pintura 
ou de um outro mundo mágico. Afinal, a Ponte da Misarela ergue-se sobre 
penedos rochosos, num monumental desfiladeiro escarpado, rodeado por 
uma vegetação luxuriante e densa e agitada por uma cascata exuberante.

Ponte a Misarel

Mas, para além da beleza, 
outra particularidade desta 
ponte é a lenda associada à 
sua origem. Conta-se que os 
moradores de duas aldeias, 
a de Frades e de Vila Nova, 
decidiram construir uma 
ponte que as ligasse, por 
forma a que as pessoas e 
animais pudessem passar e 

comunicar-se. Assim, começaram a esculpir aquilo que hoje é a Ponte da 
Misarela. 
Com a ponte terminada, cada um voltou às suas casas, contente com o que 
tinham conseguido realizar. No dia seguinte, quando iam utilizar a ponte, 
viram que esta tinha ruído. Mas isso não desmotivava estas gentes. Voltaram 
a tentar reerguê-la, mas sem efeito. De facto, enquanto tentavam erguer 
novamente a ponte, viam que as pedras que a sustentavam começavam a 
estalar, levando-a a desabar novamente.

 

Ponte da Misarela

Os moradores das duas aldeias tentaram e tentaram novamente reconstruir 
a ponte, sem sucesso. Estupefactos, começaram a especular que as 
derrocadas seriam obra do Diabo, altura em que se ouviu ecoar “nunca 
conseguireis segurá-la de pé”. Atordoadas, as pessoas recorreram ao 
padre da freguesia, contando-lhe o que tinham ouvido. Surpreendido com 
o relato, este terá afirmado: “voltai a reconstruí-la, porque desta vez não 
cairá”.
Confinado no padre, as pessoas voltaram a reconstruir a ponte pela trigésima 
vez. Mas não estavam sozinhos, já que o sacerdote os acompanhou, 
levando um pão benzido escondido debaixo do capote. No momento em 
que se colocou a última pedra da Ponte da Misarela, a estrutura começou 
a abanar, ameaçando ceder. Foi nessa altura que o padre lançou o pão 
benzido para cima desta e a benzeu “em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo”.
Ao ouvir estas palavras, o Diabo abandonou o local apressado, mas a sua 
presença ficou imprimida. Como foi construída há séculos por mão de obra 
pouco qualificada, a ponte tem traços ligeiramente tortos. Diz a lenda que 
a ponte é torta porque o ombro do Diabo ficou marcado na ponte quando a 
tentou desabar pela última vez.

Ponte da Misarela
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Mas se para uns esta ponte é do Diabo, para outros está associada ao 
milagre da vida, já que a este local está também associada uma lenda de 
fertilidade. Em tempos antigos, como não havia acompanhamento médico 
durante a gravidez, o número de crianças que nasciam antes do tempo, 
sem vida, era elevado. Acreditava-se, então, que se uma mulher que tivesse 
perdido um filho no passado voltasse a engravidar deveria ir à Ponte da 
Misarela e esperar.

Acompanhada de duas pessoas, a grávida teria de se colocar no meio 
da ponte à meia-noite em ponto. A quem a acompanhava cabia a tarefa 
de impedir que os animais passassem na ponte enquanto lá estivesse a 
mulher grávida, já que, em caso contrário, o milagre não se realizaria. 

Os intervenientes tinham de permanecer no local até que uma quarta pessoa 
passasse por ali. Assim que isso acontecia, o indivíduo que passasse a 
ponte era convidado a batizar a criança (que ainda estava na barriga da 
mãe), apadrinhando-a ou amadrinhando-a no final.

Para a consumação da cerimónia, havia no local um jarro, uma corda 
comprida e um ramo de oliveira. O padrinho ou madrinha deviam prender 
o fio ao recipiente e baixá-lo até ao rio para o encher com água. Depois, 
molhavam o ramo de oliveira nesta água, passavam-no pela barriga da mãe 
desenhando uma cruz e diziam: 

“Eu batizo-te
em nome do Pai,
do Filho,
e do Espírito Santo.

Se fores rapaz, o
teu nome será Gervás;
e se fores rapariga, o
teu nome será Senhorinha.”

Com o batizado feito, cada um voltava à sua casa, e assim os bebés 
nasciam com saúde; tanto o primeiro filho como os restantes.

Ponte da Misarela

As lendas portuguesas são grandemente influenciadas pelo Cristianismo, 
sendo normal as referências religiosas na tradição oral. Como em quase 
todas as lendas, também nesta que aqui lhe contamos existem variações, 
já que são o produto de uma transmissão oral. 

Esta versão foi-nos apresentada pelo Centro de Estudos Ataíde Oliveira 
(CEAO) que se dedica ao estudo da tradição oral (património cultural 
imaterial) nos seus diversos géneros, do conto aos provérbios.

A Ponte da Misarela foi considerada imóvel de interesse público em 1993, 
e ainda hoje convida a uma visita. Caso a lenda não o tenha conquistado, 
a sua beleza irá certamente fazê-lo, já que a paisagem é de cortar o fôlego 
– literalmente, porque os trilhos são íngremes!

PR visita obras de combate à seca antes de deixar o Cunene
CHEFE DE ESTADO FOI A XANGONGO DE CARRO PARA 
VERIFICAR O TRABALHO REALIZADO

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, visitou, ontem, as obras de 
engenharia do Sistema de Transferência de Água do rio Cunene para as localidades 
de Ombala yo Mungo, Ndombendola e Namacunde.

Esta parte do projecto, que está a ser preparada para receber “betão de limpeza”, é 
o coração da obra de engenharia. É a partir dali que se vai dar a tomada da água do 
rio Cunene para o sistema de distribuição. As obras estão localizadas na povoação 
de Cafu, comuna de Xangongo, município de Ombadja, a 135 quilómetros da 
cidade de Ondjiva. O Titular do Poder Executivo deslocou-se ao local por estrada, 
acompanhado da Primeiradama da República, Ana Dias Lourenço, e de vários 
titulares de departamentos ministeriais.

Trabalham na obra 249 operários, 176 dos quais jovens angolanos. O representante 
da empreiteira Sinohydro, Li Xun Feng, prometeu concluir a execução do projecto 
antes de Fevereiro do próximo ano.

CUNENE

Presidente João Lourenço ouviu atentamente as explicações do ministro da Energia 
e Águas

O Presidente João Lourenço visitou, ontem, as obras do Sistema de Transferência 
de Água, a partir do rio Cunene, para as localidades de Ombala yo Mungo, 
Ndombendola e Namacunde.

As obras estão localizadas na povoação de Cafu, comuna de Xangongo, município 
de Ombadja, 135 quilómetros da cidade de Ondjiva.

O Titular do Poder Executivo deslocou-se ao local por estrada, acompanhado da Primeira-
dama da República, Ana Dias Lourenço, e de vários membros do Executivo.

Depois de ouvir, atentamente, do ministro da Energia e Águas e do director do 
Instituto Nacional de Recursos Hídricos, explicações sobre o projecto, o Presidente 
efectuou uma visita guiada às obras da central de bombagem do Sistema de 
Transferência de Água, para constatar o grau de execução.

Esta parte do projecto, que está a ser preparada para receber o “betão de limpeza”, 
é o coração da obra de engenharia. É a partir dali que se vai dar a tomada da água 
do rio Cunene para o sistema de distribuição.

Depois de visitar, demoradamente, esta parte do projecto, João Lourenço regressou, 
pela mesma via, à cidade de Ondjiva, de onde, minutos depois, regressou a Luanda.

O projecto, em execução, faz parte dos três primeiros estruturantes de combate aos 
efeitos da seca, aprovados para a província do Cunene.Os outros dois projectos, cujas 
obras devem começar em Outubro, são o de construção da barragem de Calucuve 
e o seu canal associado e o da construção da barragem de Ndue, igualmente com 
o canal associado. O primeiro, entre as localidades da Mupa eOndjiva, vai ter 111 
quilómetros e o segundo, entre Ndue e Embundo, 75.

As duas empreitadas não começaram na mesma altura do que a primeira, por 
razões financeiras, mas a situação está acautelada, como garantiu, na sexta-feira, 
o Titular do Poder Executivo, na reunião com o governo provincial do Cunene. Aos 
três projectos junta-se, posteriormente, um, que tem a ver com a reabilitação da 
represa da Cova do Leão e a transferência de água do rio Caculuvale, para quatro 
sedes municipais: Cahama, Otchindjau, Oncócua e Chitado. Estas obras devem 
começar no início do próximo ano.
A par destes quatro projectos, vão ser recuperados, ainda este ano, os diques 
e açudes existentes na região do Curoca, considerado o epicentro da seca na 
província o Cunene.
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Le Nouveau Président Iranien : Mollah et Meurtrier 
de Masse

par Majid Rafizadeh
Traduction du texte original: Iran’s New President: A Mass Murderer Mullah

Le boycott des élections a été massif et les manifestants ont appelé le 
président américain Joe Biden à cesser de chercher à conclure un accord 
sur le nucléaire.

« Le gouvernement demande au peuple d›aller voter... Nous n›irons pas 
voter ; nous Iraniens, voulons montrer au monde que nous sommes en 
colère contre cet establishement religieux. Nous ne soutenons pas un 
gouvernement qui abat un avion de ligne... qui ment continuellement, qui 
tue et torture ses propres citoyens ». — Soraya, étudiante à l’université de 
Téhéran, au Gatestone Institute, trois jours avant les élections.

A peine âgé de 24 ans, Raisi a été nommé adjoint au parquet du tribunal 
révolutionnaire. Là, en tant que membre de la «Commission de la mort», 
il s’est fait connaître et a joué un rôle clé dans le fonctionnement d’une 
machine à exécuter qui a assassiné plus de 30 000 personnes, dont de 
nombreux enfants...

Au lieu d’enrichir et de conforter ces tyrans, l’administration Biden devrait se 
tenir aux côtés du peuple iranien, qui souffre depuis des décennies de ce 
régime brutal et prédateur.

A l’issue d’un simulacre d’élections, Ebrahim Raisi a été élu président de la 
République islamique (photo). A peine âgé de 24 ans, Raisi a été nommé 
adjoint au parquet du tribunal révolutionnaire. Là, en tant que membre de la 
«Commission de la mort», il s’est fait connaître et a joué un rôle clé dans le 
fonctionnement d’une machine à exécuter qui a assassiné plus de 30 000 
personnes, dont de nombreux enfants et femmes enceintes. (Photo par Atta 
Kenare/AFP via Getty Images)

Le régime iranien a organisé un simulacre d’élection pour que son candidat, 
le mollah Ebrahim Raisi, qui a bâti sa carrière sur des exécutions de masse, 
devienne le prochain président de la République islamique. Quand l’Union 
européenne et l’administration Biden vont-elles enfin condamner le régime 
iranien et cesser leurs politiques d’apaisement envers les mollahs qui 
règnent à Téhéran ?

En Iran, le régime a vigoureusement incité la population à se déplacer pour 
aller voter, sans doute pour apporter la preuve de sa légitimité populaire. 
Sans succès ! Les électeurs sont demeurés apathiques et l’abstention a 
atteint des niveaux record. Le refus de nombreux électeurs d’aller voter 
à l’occasion d’un scrutin qu’ils ont estimé être sans enjeu a représenté 
un authentique boycott électoral. Des manifestants ont même appelé le 
président américain Joe Biden à cesser de chercher à bricoler un accord 
nucléaire avec l’Iran. Anahita, une enseignante iranienne de Téhéran, a 
déclaré à Gatestone : « Je ne suis pas allé voter. Comme beaucoup de 
gens, je n’avais pas de candidat. Alors, pourquoi aurais-je été voter ? Les 
mollahs avaient un candidat :   Raisi ».

Trois jours avant les élections, Soraya, étudiante à l’université de Téhéran, 
a également déclaré à Gatestone :

« Le gouvernement demande aux gens de voter. Mais je considère que vote 
est une insulte. Nous n’irons pas voter pour bien montrer au monde que 
nous, Iraniens, sommes en colère contre cet establishment religieux. Nous 
ne soutenons pas un gouvernement qui abat un avion rempli de passagers 
[Vol 752 d’Ukraine International Airlines, abattu par le CGRI en janvier 
2020], qui ment sans cesse, et qui tue et torture ses propres citoyens. Nous 
ne soutenons pas un gouvernement qui vole les ressources de la nation 
pour doter ses milices. Le jeu des modérés contre les durs est terminé. 
C’est bonnet blanc et blanc bonnet. »

Le monde doit savoir qui est le nouveau président iranien.
Au lendemain même de la révolution islamique en 1979, à peine âgé de 19 
ans, Raisi a été nommé juge au bureau du procureur de Karaj, quatrième ville 
d’Iran, alors qu’il n’avait aucune formation universitaire. Un an plus tard, il est 
devenu procureur de Karaj. Au cours de cette période post-révolutionnaire, 
Raisi a entrepris de prouver sa loyauté envers la République islamique en 
faisant taire définitivement de nombreux dissidents et groupes d’opposition.
À 24 ans, Raisi a été nommé procureur adjoint du Tribunal Révolutionnaire. 
Là, en tant que membre de la « Commission de la mort », il s›est bâti une 
solide réputation dans la mise en place et le fonctionnement d›un programme 
d›exécutions de masse ou plus de 30 000 personnes ont trouvé la mort, 
dont des enfants et des femmes enceintes. Une résolution de la Chambre 
des représentants des Etats Unis a évoqué la situation ainsi :
« ... sur une période de 4 mois en 1988, le gouvernement de la République 
islamique d›Iran a procédé à de barbares exécutions massives de prisonniers 
politiques et de nombreux groupes politiques indépendants... 

selon un rapport de l’Iran Human Rights Documentation Center, le massacre 
a été lancé par une fatwa, ou décret religieux, émis par le chef suprême de 
l’époque, l’ayatollah Ruhollah Khomeini...»

Feu Hussein-Ali Montazeri - l’un des pères fondateurs de la République 
islamique, militant des droits de l’homme, théologien islamique et successeur 
désigné du Guide Suprême de la révolution islamique Khomeini jusqu’aux tout 
derniers moments de la vie de Khomeini – a déclaré à propos du massacre :
« Je crois que c’est le plus grand crime commis par la République islamique 
depuis la révolution [1979] et l›histoire nous condamnera pour cela... 
L›histoire vous citera comme des criminels.»

Montazeri a supplié Raisi et ses collègues de mettre fin aux exécutions 
:
« Au premier jour de Muharram [mois sacré islamique], j›ai dit à MM Nayyeri, 
Eshraqi, Raisi et Pourmohammadi que nous étions entrés dans le mois 
de Muharram et qu›ils devaient cesser d›exécuter pendant Muharram. M. 
Nayyeri a répondu : nous en avons exécuté 750 à Téhéran et en avons isolé 
200 qui campent sur leurs convictions. Nous allons les finir et après, nous 
nous plierons à tout ce que vous nous demandez».
Après avoir supervisé les exécutions de masse et réprimé brutalement 
l’opposition et les dissidents, Raisi a été promu par le guide suprême, 
l’ayatollah Ali Khamenei. Au fil du temps, il a occupé des postes de plus en 
plus élevés comme procureur de Téhéran, président du Conseil national 
de surveillance de la télévision, chef du Bureau de l’Inspection générale et 
procureur général de la République islamique.

En 2019, Khamenei a nommé Raisi à la tête du célèbre ministère de la 
justice du régime. Peu après sa nomination, Raisi a été invité à prononcer 
un discours à l’occasion de la 23e Assemblée nationale des commandants 
et responsables des Gardiens de la révolution. Il y a déclaré : « Nous ne 
couperons pas les doigts de ceux qui sont corrompus ; nous leur couperons 
toute la main ».

Le 5 novembre 2019, le département américain du Trésor a inscrit Raisi 
sur la liste des personnes à sanctionner pour leur rôle dans la répression 
interne et externe de l’Iran.

Au lieu d’enrichir et de conforter ces tyrans, l’administration Biden devrait 
se tenir aux côtés du peuple iranien, qui souffre depuis des décennies du 
régime brutal et prédateur de l’Iran.

Le Dr Majid Rafizadeh, universitaire formé à Harvard, est stratège et 
conseiller en affaires, politologue, membre du conseil d’administration 
de Harvard International Review et président de l’International American 
Council on the Middle East. Il est l’ auteur de plusieurs livres sur l’islam et la 
politique étrangère américaine. Il peut être contacté à Dr.Rafizadeh@
Post.Harvard.Edu.
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A VIAGEM DOS ELEFANTES PARA 
PRESTAREM A SUA ÚLTIMA HOMENAGEM

 
COMO É QUE ELES PODIAM SABER  ?
ALGO NO UNIVERSO - MUITO MAIOR E MAIS PROFUNDO 
QUE A INTELIGÊNCIA HUMANA.

 
Lawrence Anthony, uma lenda viva na África do Sul, autor de 3 livros, entre 
eles o best-seller O Encantador de Elefantes,  valentemente resgatou 
inúmeros animais selvagens e reabilitou elefantes por todo o planeta após 
serem vitimados por atrocidades humanas, entre elas o corajoso resgate 
dos animais do Zoológico de Bagdá durante a invasão dos Estados Unidos 
em 2003.

No dia 7 de março de 2012 Lawrence Anthony faleceu.

Deixou saudades e é sempre lembrado por sua esposa, dois filhos, dois 
netos e numerosos elefantes. 

Dois dias após seu falecimento os elefantes selvagens apareceram em sua 
casa guiados por duas grandes matriarcas.

Outras manadas  selvagens apareceram em bandos para dizer adeus a seu 
amado amigo-homem.

Um total de 31 elefantes havia caminhado pacientemente por mais de 12 
milhas para chegar à sua residência sul-africana.

Ao testemunhar este espetáculo, os humanos obviamente ficaram 
abismados não apenas por causa da suprema inteligência e timing perfeito 
com que esses elefantes pressentiram o falecimento de Lawrence, mas 
também devido às profundas lembranças e emoções que os amados 
animais relembraram numa forma tão organizada.

Caminhando lentamente - durante dias - marchando pelo caminho numa 
fila solene desde seu habitat até a sua casa.

Assim, como os elefantes da reserva, pastando a milhas de distância em 
partes distantes do parque poderiam saber da morte de Anthony ? “Um 
homem bom morreu de repente” diz a Rabina Leila Gal Berner, Ph.D., “e 
vindo de muito, muito longe duas manadas de elefantes, sentindo que 
eles haviam perdido um amado amigo humano, se moveram numa solene 
procissão fúnebre para visitar a família enlutada na residência do falecido.”
“Se alguma vez houve uma ocasião em que pudemos realmente sentir a 
maravilhosa intercomunicação de todos os seres, foi quando refletimos 
sobre os elefantes de Thula Thula. O coração de um homem para de bater 
e os corações de centenas de elefantes se entristecem.    O coração tão 
generoso e dedicado  deste homem ofereceu a cura a esses elefantes e 
agora eles vem prestar sua carinhosa homenagem a seu amigo.”

A esposa de Lawrence, Françoise, estava particularmente comovida, sabendo 
que os elefantes não haviam vindo a sua casa antes desta data por bem mais 
de três anos !  Mas sabiam perfeitamente aonde estavam indo !  Os elefantes 
obviamente queriam apresentar suas sentidas condolências, em honra a 
seu amigo que havia salvado suas vidas e tamanho era o seu respeito que 
ficaram por dois dias e duas noites sem comer absolutamente nada. 

E assim, uma manhã, eles partiram para a sua longa viagem de volta.
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Como é diferente o 
socialismo em Portugal 
Quando criticados, gritam imoralidade. Quando erram não pedem desculpa, 
dizem-se tristes. Quando lhes pedem responsabilidades, declaram-se 
enganados. Adolescentes irresponsáveis? Não. É o PS.

Por HELENA MATOS

Carlos César considera “imoral” tentar “retirar vantagens políticas” de 
acidente que envolveu carro do ministro da Administração Interna. Num 
primeiro momento a reacção a esta acusação seria lembrar a Carlos 
César que imoral é o comunicado do Ministério da Administração Interna 
após o acidente. Um comunicado que omite toda a informação que pode 
comprometer o ministro – a que velocidade seguia o carro? Porque ia na 
faixa da esquerda – e que se alonga nos detalhes reais ou ficcionados 
para não dizer mentirosos que responsabilizam o trabalhador ou a empresa 
para que trabalhava. Mas a imoralidade é outra. Ou melhor dizendo a mais 
perturbante imoralidade de tudo isto é outra.

Essa imoralidade é a forma como o PS tem exercido o poder nas últimas 
décadas: quando criticados, os socialistas reagem dizendo-se vítimas de 
ataques imorais. Quando erram não pedem desculpa, dizem-se tristes. 
Quando lhes pedimos responsabilidades, declaram-se enganados.

Foi graças a esta táctica que, depois de terem beneficiado das vitórias de 
Sócrates, os socialistas se desembaraçaram dele. Durante anos, os actos 
de José Sócrates não causaram o menor reparo nem geraram a mais leve 
dúvida entre os dirigentes do PS a começar por Carlos César, passando por 
António Costa ou pelo “cientista profissional” Augusto Santos Silva (digamos 
que a ciência no caso pode ser o caminho para uma muito profissional 
candidatura à Presidência da República). O Freeport, a tentativa de controlo 
da TVI, os acordos com Berardo no caso do CCB… nada os inquietava, a 
não ser claro a imoralidade que viam nas críticas ao líder que lhe dera a 
maioria absoluta. Mandava então a doutrina socialista que nada havia a 
discutir a não ser quando e se os tribunais se pronunciassem.

Ora quando as investigações policiais começaram a confirmar em muito 
pior as críticas, eles, os adeptos da imoralidade das críticas, começaram 
a ficar tristes. Carlos César foi até um dos mais tristes: “Evidentemente 
penalizamo-nos muito, ficamos entristecidos” 

Mas Carlos César ficou triste e penalizado com o PS ter sido cúmplice de 
tais actos? Com o ter fechado os olhos e os ouvidos ao que era evidente? 
Com o ter usado a sua retórica e o seu poder para desmerecer as críticas? 
Não, nada disso. Carlos César falando pelos socialistas disse que ficaram 
“até enraivecidos, que pessoas que se aproveitam de partidos políticos 
e designadamente do PS tenham comportamentos desta natureza. 
Evidentemente que ficamos revoltados. A vergonha até é maior [no caso 
Sócrates] porque era primeiro-ministro”.

Em resumo, César passou da tristeza para o enraivecimento porque 
Sócrates se aproveitou do PS! De facto dá dó!

Hoje esta geração que “esteve sem estar” com Sócrates, que se aproveitou 
dele e agora faz de conta que ele foi um acidente no seu percurso, não 
se sente na obrigação de prestar contas sobre o que sabia dos acordos 
do poder socialista com Berardo ou com Ricardo Salgado. E note-se que 
se dirigentes como António Costa, Augusto Santos Silva ou Carlos César 
sabiam e calaram é grave, mas se não souberam grave continua a ser 
porque tal ignorância a ser verdadeira pressupõe que serão destituídos do 
discernimento mais básico.

Em “A Ceia dos Cardeais” perguntava-se se o amor era diferente em 
Portugal. Sem desmerecer no tema o melhor será deixarmos o amor para 
depois e passarmos ao socialismo, assunto muito mais simples é óbvio. 
Afinal o socialismo gera sempre o mesmo resultado onde quer que seja 
aplicado: menos riqueza e uma nomenclatura instalada num aparelho de 
Estado em que a avidez de recursos cresce a par com a ineficácia.  Já 
quanto aos meios para chegar ao socialismo, aí sim existem particularismo 

locais: a nós, portugueses, coube-nos a irresponsabilidade como método. 
Ou táctica. O último dirigente socialista a debater-se com o peso das 
responsabilidades foi António Guterres. Não resistiu e, cansado, apresentou 
a demissão. Foi há vinte anos. (Desde então dedica-se a “salvar o planeta” 
coisa bem mais viável e reconfortante que salvar Portugal dos seus maus 
governantes.) Quem lhe sucedeu não voltou a ter tal dilema: o poder de 
um socialista, em Portugal, mede-se pela sua capacidade de se isentar de 
responsabilidades. É uma vergonha mas é o que temos.

PS. “Não Transita”, apesar de ter “desenvolvido com excelência as 
aprendizagens essenciais a todas as disciplinas, excepto a Cidadania e 
Desenvolvimento por falta de assiduidade. Parabéns” Complicado? O aluno 
é excelente mas não transita? E os parabéns está aqui a que título?

Esta é avaliação de Tiago Mesquita Guimarães um dos filhos do casal que 
recusou, por objecção de consciência, que os seus filhos, Tiago e Rafael, 
participassem nas aulas da disciplina de “Cidadania e Desenvolvimento”. 
Argumenta o casal Mesquita Guimarães que os conteúdos desta disciplina  
“são da responsabilidade educativa das famílias”.

O caso arrasta-se há anos: em 2020, o Secretário de Estado da Educação, 
João Costa, sobrepôs-se ilegalmente à decisão do conselho de turma 
e reprovou por despacho os dois irmãos. A família Mesquita Guimarães 
colocou então uma providência cautelar contra o Ministério da Educação. 
Venceu. A decisão do ministério foi anulada e os dois alunos, excelentes 
alunos por sinal, não foram obrigados a recuar dois anos para irem 
frequentar as aulas de Cidadania e Desenvolvimento.

Agora em 2021, Rafael e Tiago Mesquita Guimarães correm novamente o 
risco de reprovar. As notas continuam a ser excelentes mas  as faltas às 
aulas de Cidadania e Desenvolvimento levam ao tal “Não Transita”. Por 
enquanto e à excepção do Notícias Viriato  este assanhamento ideológico 
por parte do ministério da Educação pouco tem sido noticiado. Subestimar 
o que está em causa é um erro tremendo. Tal como aconteceu com o fim 
dos contratos de associação com os colégios, também neste caso optar 
pela indiferença terá um custo caro.
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A Grande Ilusão do PS
Cristina Miranda/Visão

Vimos recentemente uma série de 3 reportagens da SIC sobre o CHEGA a 
que chamaram de “A Grande Ilusão“. Quem viu este “trabalho jornalístico” 
pôde verificar o esforço hercúleo com que se tentou colar este partido a 
tudo quanto é radicalismos, racismos, xenofobias e nazismos, numa clara 
manipulação de factos usando meias verdades para criar (estes sim) a 
ilusão de que estamos num perigo eminente de regresso ao fascismo (que 
eles demonstraram não saberem sequer o que é e de onde nasceu).

Quem foram buscar para fundamentar a teoria? Alguns dissidentes 
ressabiados e esquerdistas.

Que narrativa utilizaram? A propaganda usada pelos marxistas de chamar 
aos adversários aquilo que eles são na realidade para colar um rótulo 
que, depois de repetido incessantemente, provoca a dúvida e o medo nos 
cidadãos pouco informados.

Porque o fizeram durante a campanha às presidenciais? Porque esta 
reportagem serviu uma agenda de desacreditação de um partido que 
ameaça o sistema instituído.

Adiantou alguma coisa? Tudo indica que não porque o CHEGA não pára de 
crescer o que significa que neste momento, grande parte dos portugueses 
já não come gelados com a testa e finalmente já percebem que tudo não 
passa de uma campanha abusiva de difamação.

Se estivéssemos perante um jornalismo de INVESTIGAÇÃO sério e sem 
agenda política, o PS teria sido o primeiro alvo (por antiguidade) logo seguido 
do BE e PCP muito antes de qualquer escrutínio ao CHEGA. E porquê? 
Simples: há uns anos um grande escândalo abalou o PS com um dos seus 
fundadores a denunciar num livro o que o PS realmente era na prática. 
Viu algum jornalista – além daquele corajoso Joaquim Vieira que ousou 
fazer uma reportagem sobre isto e foi demitido -, a fazer investigação? Não. 
Porque não há jornalismo. Só avençados. O livro vendeu 30 mil exemplares 
no dia em que saiu a público, esgotou mas o PS logo tratou de o retirar 
de circulação para logo de seguida perseguir o seu autor, Rui Mateus, 
obrigando-o a fugir do país. Hoje não se sabe do seu paradeiro.

A VERDADEIRA Grande Ilusão nasceu e continua ( não são caves, são 
catacumbas) no PS de forma assombrosa e com ramificações perigosas. 
Se ainda não conhece os factos, eu mostro aqui alguns:

O Livro de Rui Mateus “Contos Proibidos – Memórias de um PS Desconhecido” é o 
mapa que nos leva até às catacumbas de um partido que, de partido não 
tem nada, só a fachada. Aqui viajamos pela sua fundação, financiamentos 
obscuros, corrupção activa, nepotismo, maçonaria e tantas outras coisas 
que envergonham qualquer pessoa de bom senso. Eis algumas passagens 
retiradas dos resumos do Aventar:

1.1 Sobre a fundação do partido

«Corriam rumores entre os exilados de que Mário Soares só não aceitara o 
convite do director de campanha de Marcello Caetano, Guilherme de Mello e 
Castro, para integrar as listas da ANP, em 1969, porque pretendia a garantia 
de um lugar no governo. O fundador da ASP e primeiro líder do movimento, 
Mário Soares, reconhece para ele próprio a influência do socialismo 
humanista e cooperativista de António Sérgio e até o pensamento estalinista 
do seu antigo professor, Álvaro Cunhal. A verdade é que, contrariamente 
ao que acontecia pelo resto da Europa, e até na vizinha Espanha com 
o Partido Socialista Operário fundado por Pablo Iglésias, em Portugal, a 
Acção Socialista, primeiro, e o Partido Socialista, a partir de 1973, para 
além dos textos de Mário Soares que iriam sendo «oficializados», nada têm 
que ver com os grandes movimentos socialistas da classe operária do fim 
do século dezanove. A precursora do Partido Socialista não tinha qualquer 
passado histórico. Nascera na década de 60 um pouco como quem regista 
uma patente por iniciativa de um grupo de conspiradores de «operações», 
a sua maioria ligados à Maçonaria, e de alguns teóricos influenciados pelo 
PCP, como foi o caso de Salgado Zenha e do próprio Vitorino Magalhães 
Godinho. A evolução teórica do movimento, mais de três décadas após a 
sua constituição, é assim essencialmente caracterizada mais por razões 
empíricas de conveniência dos seus operacionais do que pelas teses dos 
seus «ideólogos» ou pelos princípios doutrinários que emanam do socialismo 
democrático. Esta caracterização, que viria a ficar célebre quando o líder da 

oposição, Francisco Sá Carneiro, acusou o então primeiro-ministro Mário 
Soares de «meter o socialismo na gaveta» com a finalidade de se manter 
no poder através de uma coligação com o partido democrata-cristão, CDS, 
verifica-se frequentemente na prática seguida desde 1964. Seria mesmo 
motivo de algum desdém por parte dos sociais-democratas norte-europeus 
que consideravam verdadeiramente ridícula a constante necessidade de 
demarcação dos socialistas portugueses em relação à social-democracia, 
a cuja família queriam pertencer embora afirmassem ser socialistas 
democratas e não sociais-democratas. Era um maneirismo influenciado 
por François Mitterrand, que a Internacional Socialista considerava uma 
expressão de retórica e pura hipocrisia, com o objectivo de parecerem mais 
progressistas aos olhos do mundo. Era aliás um sintoma típico do Sul da 
Europa, que um proeminente político norte-americano, anos mais tarde, 
comentaria com ironia, em termos semelhantes aos de Sá Carneiro. Mas 
não obstante a «subtil» distinção e a demarcação progressista dos seus 
principais dirigentes, a verdade é que a adesão dos socialistas portugueses 
à Internacional Socialista representa o ponto mais alto do movimento no 
período que antecedeu o 25 de Abril de 1974. Na história do PS, a sua 
filiação internacional sobressai destacadamente da manifesta «pobreza» do 
seu passado. O PS, «sobrevivente apagado dos anos 30, que não resistiu, 
como organização autónoma, à repressão e clandestinidade, que no final 
da Segunda Grande Guerra era constituído apenas por um pequeno grupo 
de abencerragens, sem qualquer influência real no País».

1.2 Sobre os financiamentos

“No seguimento da Conferência de Estocolmo, aumentaram as delegações 
que vieram a Portugal exprimir o seu apoio ao PS, sendo os apoios financeiros 
normalmente canalizados através da já referida conta na Holanda. Por 
vezes, contudo, o dinheiro vinha das maneiras mais improvisadas, tendo 
eu assistido, em casa de Tito de Morais, a uma entrega por parte de uma 
delegação sueca que acabara de chegar e que, de repente, começou a 
triar maços de notas dos bolsos de cada um dos membros da delegação. 
Nessa altura ainda Carlos Carvalho era tesoureiro do Partido, mas era 
assessorado por José Manuel Duarte. A partir de certa altura, Carvalho, que 
fora fundador do PS em Bad Munstereifel, desapareceria para sempre da 
cena política, passando essa tarefa para Fernando Barroso, que acabara de 
chegar de Moçambique, onde vivera durante muitos anos. A partir de então 
Fernando Barroso ocupar-se-ia desse cargo, assim como da administração 
financeira das Fundações ligadas ao Partido, até ao IV Congresso em 
1981. O secretário-geral tinha entretanto saído do Governo e ao ocupar-
se do dia-a-dia do PS, compreendera a importância das finanças, que 
controlaria rigorosamente através do seu cunhado. Uma das medidas 
adoptadas nesta área seria a progressiva descapitalização da conta na 
Holanda, movimentada por José Neves e a abertura de uma conta pelo 
próprio secretário-geral no Bank fur Gemeinwirtschalf em Frankfurt. Esta 
conta a que Gunter Grunwald chamaria «contas especial do Mário»  só 
seria encerrada anos mais tarde e, pelo que consegui apurar, movimentaria 
somas consideráveis. (…)

Naquele período, a resistência ao PCP representava um verdadeiro 
sorvedouro de dinheiro, que Mário Soares ia mandando entregar  por 
intermédio dos seus colaboradores. E bem melhor do que a minha memória, 
os meus registos mostram as seguintes entregas em dinheiro para acções 
de resistência ao PCP: a 23 de Setembro, 300 contos depositados na conta 
da Associação António Sérgio e, nesse mesmo dia, 1000 contos entregues 
a Gustavo Soromenho para o jornal «A Luta». No dia 27 de Setembro, 
1000 contos entregues ao cunhado de Mário Soares, José Manuel Duarte. 
Depois, ao tesoureiro do PS entregaria 1000 contos a 30 de Setembro, 
2000 contos a 28 de Outubro e 500 contos a 11 de Novembro. A 20 de 
Novembro, seriam entregues quinhentos mil escudos mais. No rescaldo 
do 25 de Novembro, certamente para pagar despesas pendentes, seriam 
entregues a 1 de Dezembro 1800 contos à Administração Financeira do PS 
e, a 4 de Dezembro, mais 500 contos ao tesoureiro Carlos Carvalho.

Evidentemente que não conheço a totalidade do conteúdo das caixas 
de biscoitos, nem os movimentos das contas de Frankfurt e da Holanda, 
nem, tão-pouco, outras verbas relacionadas com este período, oriundas 
dos americanos ou as que o ex-presidente Carlos Andres Perez disse ter 
entregue a Mário Soares.  Consegui, contudo, apurar que antes da reunião 
de EStocolmo Rolf Theorin mandaria transferir para a conta na Holanda 
mais meio milhão de coroas suecas. Também o PSD da Dinamarca enviaria 
mais 304 690$00 em Março e 29 734 coroas em Setembro.”

1.3 sobre transparência
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«Para além da ausência de regras que permitam, pela via individual, o 
acesso do cidadão à actividade política, não existem regras idóneas de 
financiamento dos partidos nem de transparência para os políticos. Um pouco 
à semelhança dos «pilares morais» do regime, a Maçonaria e a Opus Dei, 
tudo se decide às escondidas, como se o direito dos cidadãos à informação 
completa e rigorosa de como são financiadas as suas instituições e dos 
rendimentos dos seus governantes e dos seus magistrados se tratasse de 
algo grave, de algo subversivo.»

1.4 sobre corrupção e tráfico de influências

“O chamado caso do «fax de Macau» ou caso «Emaudio» dar-me-ia o último 
argumento de peso para escrever este livro. A propósito de um conflito, em 
nada diferente dos conflitos que devassam o interior dos partidos políticos 
portugueses e que se prendem com situações de poder; a propósito de 
um financiamento político relativamente «insignificante» e em nada, a não 
ser no montante, diferente dos que têm sido feitos ao longo dos últimos 
vinte anos a partidos políticos e organizações afins, confundiu-se a árvore 
com a floresta e iniciou-se a investigação à corrupção em Portugal de tal 
forma que, ao contrário do que tem acontecido noutros países europeus, se 
inviabilizaria o conhecimento da verdade e, como tal, o combate à corrupção. 
Em vez de se optar por um esclarecimento idóneo e completo, a que os 
Portugueses têm direito, sobre o estado da Nação em matéria de tráfico de 
influências e de corrupção, cortando o mal pela raiz ou, caso se verificasse 
que a verdade poderia ser fatal, a Assembleia da República em acto público 
entendesse fazer um acto de contrição para bem da democracia, criando 
moratórias e regras novas, o Ministério Público parece ter assumido a 
responsabilidade de definir o interesse nacional. Produzindo uma acusação 
sem provas numa total inversão de valores e, mesmo admitindo a convicção 
do investigador em relação a um crime que não existiu, ignorando a máxima 
de Séneca: «quem, podendo, não manda que o delito se não faça, manda 
que se faça».

1.5 Sobre ignorância financeira, nepotismo e outras coisas…

“No dia em que chegara ao governo, Soares «não percebia nada de 
economia, podia ser um ás na política mas na economia era um zero» e 
dada «a forma displicente com que [tratava] dos números que traduzem 
a realidade económica, trocando os milhões e os milhares», muitos se 
perguntavam se «deveria ter sido [ele] o primeiro-ministro do I Governo 
Constitucional, apesar de o Partido Socialista ter ganho as eleições»

“O embevecimento com que Soares tratava algumas dessas pessoas 
demonstrava a sua própria ignorância em relação às áreas que ele não 
dominava. Particularmente acintosos eram os frequentes elogios a Vítor 
Constâncio que, vindos de um homem que admitia que «na economia era 
um zero», feririam o orgulho de Salgado Zenha que tinha sido ele próprio 
ministro das Finanças.”

“Com algumas excepções, as suas escolhas para formar o I Governo seriam 
verdadeiramente desastrosas e aquele governo, no seu conjunto, nunca 
chegaria a ter uma esperança de popularidade. Sempre obcecado com 
o poder, «aquilo que ele, efectivamente, nunca descentralizará», começa 
então a por à prova a sua própria receita. Assegura o controlo pessoal das 
finanças do partido através do seu cunhado, que tem ordens absolutas de 
não permitir o acesso a pessoas estranhas ao serviço. O que equivale a 
dizer que ninguém na direcção do partido tinha acesso àquele pelouro, 
dirigido, simbolicamente, no Secretariado Nacional, pelo fundador e fiel 
amigo Joaquim Catanho de Menezes. E, de um modo geral, divide para 
reinar, promove poderes paralelos entre dirigentes partidários e ministros. 
Desconfiado como é, entrincheira-se num bunker de intrigas e de contra-
informação na sua residência, que transforma num santuário de bajulação 
dos seus «fiéis». Despromove e demite todos os que se atrevam a dar 
muito nas vistas ou que acabem por ser imolados naquelas intermináveis 
sessões de esconjuração, fazendo depois circular razões de incompetência, 
ambição desmedida ou, até, megalomania para justificar os seus actos! 
Zenha seria uma das primeiras vítimas”

“A Manuel Tito de Morais foi dada a pasta de secretário de Estado da 
População e Emprego. Não porque Tito representasse qualquer ameaça à 
liderança, mas porque a segunda mulher do Tito de Morais, a Maria Emília, 
não era bem aceite na «corte» e ambas as famílias, a Barroso-Soares 
e a Tito de Morais, se gladiavam pela ocupação de lugares no aparelho 
do partido. Sobre Tito de Morais confidenciar-me-ia uma vez, quando lhe 
perguntei a razão de nunca o ter promovido além de secretário de Estado, 
que «o Tito nunca tinha lido um livro na vida»! Mas é sintomático que uma 

das características que melhor lhe assentariam e pela qual, aliás, ficaria 
sobejamente conhecido fosse a sua grande incapacidade para escolher 
colaboradores. Deslumbrava-se frequentemente, por insuficiência própria, 
com qualidades de pessoas que na realidade não conhecia ou que pareciam 
dominar áreas que ele próprio desconhecia.”

“Quando a Secretaria de Estado da Comunicação Social, para comemorar 
um ano de governo, publicou por ordem do primeiro-ministro um inacreditável 
livro intitulado Vencer a Crise, Preparar o Futuro, já todo o país exigia uma 
mudança de Governo, tal era a impopularidade em que caíra. É um livro 
revelador das tendências absolutistas de que Zenha falava e tinha mais 
semelhanças com as publicações dos regimes despóticos que primam 
pelos elogios ao chefe, do que com as de governos democráticos ocidentais, 
lembrando as inúmeras fotos do primeiro-ministro a sua avassaladora e 
imodesta omnipresença. Dos cinquenta mil exemplares distribuídos, pagos 
pelo erário público, transparecia um governo fútil e esbanjador. Anunciava, 
em tons propagandísticos, a obra feita e as tarefas desempenhadas por 
alguns membros do governo, ao longo de um ano, como as do secretário 
de Estado adjunto do primeiro-ministro para os assuntos políticos, Manuel 
Alegre, que em menos de uma página declarava ter tido como actividades 
«numerosas representações ou petições de trabalhadores e organismos 
sócio-profissionais ou simples cidadãos, canalizando os seus problemas 
para os departamentos a que dizem respeito».

2- Outros factos:

casos de corrupção: galambagate; Galpgate; Golasgate; Tancosgate; 
Sirespgate; CGD

casos de nepotismo: familygate

casos de financiamento no BES (Banco Novo) que não cobrem garantias; 
BES principal financiador da Fundação Mário Soares ; o contributo de 
Soares na compra do BES

Sócrates

Ivo Rosa: selecionado à quarta tentativa; iliba Sócrates de 25 crimes

substituição de Joana Marques Vidal

nomeação de boys em cargos de chefias

desinvestimento na PJ

as ligações do PS ao BES: com Mário Soares

negociatas do hidrogénio verde

introdução da censura

falência técnica do país

controlo dos media

moradas falsas e currículos falsos

envio de dados para embaixadas

e tantos outros casos…

Nesta “pequena” amostra fica claro que o PS é tudo menos um partido. 
Mas isso não parece preocupar os “Pedros Coelhos” das televisões (in)
dependentes, certo?
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Comment la Chine Voit les Choses
par Pete Hoekstra

Traduction du texte original: How China Sees It

Le Parti communiste chinois (PCC) a beaucoup à perdre à l’éclatement 
de la vérité, tant au plan national qu’international. Un débat confus sur les 
origines du virus arrange aujourd’hui très bien la Chine. Être à l’origine 
d’une pandémie qui a tué des millions de personnes dans le monde sans 
avoir à assumer une quelconque responsabilité – et échapper même aux 
plus petites conséquences négatives - n’est pas un mauvais résultat en soi. 
D’autant que les retombées économiques pourraient s’avérer meilleures 
pour la Chine que pour le reste du monde, renforçant ainsi davantage le 
PCC.

En réponse à l’opacité de la Chine, la communauté internationale semble 
incapable d’aller au-delà de la menace vide de sens qui consiste à demander 
à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de reprendre et achever son 
enquête initiale, laquelle était totalement exécrable.

Pour l’Occident, garder l’OMS comme agence de référence est embarrassant. 
Elle a agi hier comme une marionnette de la Chine et elle continuera demain.
Le génocide que la Chine pratique contre les Ouïghours a été fermement 
condamnée par les États-Unis et d’autres pays. Sans aucune conséquence. 
La Chine triche depuis qu’elle a été invitée à rejoindre l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) en 2001. Sans aucune conséquence. Vous 
ne voyez pas le rapport ? Vous pouvez être sûr que les Chinois le voient. 
Ils espèrent que la désinformation et la dissimulation des faits concernant la 
pandémie auront les mêmes effets : aucunes conséquences

Depuis le début de la crise du COVID-19, la Chine s’est montrée très peu 
coopérative, fuyant toute responsabilité. Non seulement, la Chine a dissimulé 
des faits mais elle a mené une campagne de désinformation massive. Cette 
stratégie a été couronnée de succès. Sur la photo : le président chinois Xi 
Jinping. (Photo de Kevin Frayer/Getty Images)

L’Union européenne et les États-Unis appellent désormais à une nouvelle 
enquête sur les origines du coronavirus. Ils «exhortent» la Chine à coopérer 
pleinement et à fournir «un accès complet». Ce sont des mots de guerre ! 
Le Parti communiste chinois (PCC) doit trembler dans ses bottes – surtout 
après que le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden a 
déclaré qu’une non-coopération entrainerait un « isolement » international. 
Cette approche timide n’a aucune chance d’aboutir. Il serait temps de 
devenir sérieux avec la Chine, et nous le savons tous.

Pourquoi cette « puissante » initiative unifiée des États-Unis et de leurs alliés 
va-t-elle échouer ? Depuis le début de la crise du COVID-19, le refus de la 
Chine de coopérer a été total. Pékin s’est soustrait à l’obligation de rendre 
des comptes tout comme il a refusé d’endosser la moindre responsabilité. 
Allant au-delà d’une simple dissimulation des faits, la Chine a monté une 
authentique campagne de désinformation. Une stratégie couronnée de 

succès. Quels que soient les doutes croissants sur l’origine du virus, la 
Chine n’a aucune raison d’inverser le cours de sa stratégie de dissimulation. 
Pourquoi attenter à un si beau succès ?

En fait, la Chine s’est déjà préparée à une pression accrue et à une enquête 
minutieuse. En avril 2020, des études qui m’ont été transmises par des 
sources européennes indiquaient que les services de renseignement 
chinois avaient déjà effacé toutes les traces qu’aurait pu laisser la division 
spécialisée dans l’armement biologique qui opérait au sein de l’Institut de 
virologie de Wuhan. Toutes les preuves d’un lien quelconque avec l’Armée 
populaire de libération (APL) ont également été effacées. Toutes les 
informations qui auraient pu démontrer que le virus était le résultat d’une 
fuite de laboratoire ont été éliminées.

Non seulement la Chine a été malhonnête, mais elle a également mené à 
l’échelon mondial, une opération massive de désinformation/influence. Au 
début de mars 2020, on a appris de bonne source que le Parti communiste 
chinois avait mobilisé plus de 2 000 personnes et au moins 3 milliards de 
dollars pour imposer son narratif de la catastrophe. Le message clé qui 
devait être popularisé au plan mondial était que le virus s’était développé 
naturellement ; il fallait que cette mystification prenne le pas sur la thèse 
d’une fuite de laboratoire. Un second message, corollaire du premier, a 
accrédité l’idée que la Chine avait efficacement contrôlé le virus sur son 
territoire jouant ainsi un rôle de premier plan dans la réduction du risque à 
l’échelon mondial. Enfin, l’opération avait également pour but de discréditer 
les États-Unis – et en particulier le président Donald Trump – en décrivant 
leurs efforts comme maladroits et inefficaces pour parer à la menace.

Tout cela n’a rien de surprenant. Le PCC a beaucoup à perdre, tant au 
niveau national qu’international, au surgissement de la vérité. Un débat 
confus sur les origines du virus arrange très bien la Chine. Avoir dégagé 
sa responsabilité et ne souffrir d’aucunes conséquences négatives d’une 
pandémie qui a tué des millions de personnes dans le monde, n’est pas 
un mauvais résultat. Et les retombées économiques pourraient même 
être meilleures pour la Chine que pour le reste du monde, renforçant ainsi 
davantage le PCC.

Et aujourd’hui, face à l’opacité de la Chine, la communauté internationale 
agite la menace creuse d’un appel à l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour qu’elle reprenne et approfondisse son enquête initiale, laquelle 
était exécrable. Il est problématique que l’Occident maintienne l’OMS comme 
agence de référence. L’OMS s’est comportée comme une marionnette de la 
Chine pendant la pandémie ; et elle continuera à l’avenir.

Le 20 juin, le conseiller à la sécurité nationale du président Biden, Jake 
Sullivan, a déclaré que si le PCC ne coopérait pas pleinement, il en subirait 
les conséquences, à savoir - peut-être - une mesure d’isolement. Rappelons 
que la Chine a été fermement condamnée par les États-Unis et d’autres 
pays à propos du génocide pratiqué contre les Ouïghours. Sans aucune 
conséquence. La Chine triche depuis qu’elle a rejoint l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) en 2001. Sans aucune conséquence. Vous ne voyez 
pas le rapport ? Vous pouvez être sûr que les Chinois eux, le voient. Ils ont 
bon espoir que la désinformation et la dissimulation des faits concernant la 
pandémie produiront les mêmes effets : sans aucune conséquence.

La communauté internationale est un tigre en papier. La seule réponse 
énergique qu’elle semble capable de produire face au comportement du 
PCC semble être une resucée du #bringbackourgirls de Michelle Obama 
(une campagne pour le retour des jeunes filles enlevées par Boko Haram). 
Cela n’a pas fonctionné. Permettez-moi d’être sceptique quant à l’efficacité 
de la politique actuelle.

Pete Hoekstra a représenté le Michigan au Congrès des Etats Unis. Il a été 
président du comité du renseignement de la Chambre. Plus récemment, il a 
été ambassadeur des États-Unis au Royaume des Pays-Bas.
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A TOLERÂNCIA TANTO POLÍTICA 
COMO RELIGIOSA TEM LIMITES
     Por uns desenhecos tipo cartoon com Allah esfolaram e mataram 
jornalistas do Charlie Hebdo mas para OFENDEREM Símbolos Cristãos 
muito mais explícitos, ofensivos, quase a atingir a pornografia, ou destruirem 
a escopro e martelo Estátuas Religiosas em Itália, já não há problema. 
Uma das Grandes Culpadas destes desaforos é a União Europeia que se 
Ajoelha ou Verga a TODAS AS IMPOSIÇÕES SOCIAIS, RELIGIOSAS 
E ATÉ POLÍTICAS DE GRUPELHOS QUE NEM NA TERRA DELES SE 
ENTENDEM UNS COM OS OUTROS. Se tivessem o Justo Tratamento 
por não se integrarem e exigirem Respeito pela sua Seita, Ritos e Hábitos 
Sociais de Violar, Destruir, Decapitar como lhes der na real gana, quando 
não respeitam os outros, não seríamos obrigados a tantos Vexames nem a 
Temer pela Nossa Segurança.

        Carlos Varanda

   Recebido de Fondazione Novae Terrae 

Continua o ataque mundial aos símbolos do Cristianismo. Agora ofendem 
a Virgem Maria.  
                 

 

 
 
 

Meus caros amigos

Precisamos de mudar como povo, como eleitores. Todos, sem excepção, 
devemos assumir a responsabilidade do estado em que estamos e da crise 
para que nos  estamos a arrastar.

E os próprios sacerdotes católicos precisam de se actualizar e reagir a 
esta imbecilidade, de cedências perigosas. Há dias perguntei a um beato 
que vinha de papaguear o «pai nosso» e outras orações, quais são as três 
lições constantes na segunda parte  do PAI NOSSO. Ficou espantado com 
tal pergunta. Depois apareceu o sacerdote e repeti-lhe a pergunta. Não 

       Detenhamos esta Vergonha
      As coisas pioram na mais total indiferença. A nova tendência para ofender os 

Símbolos do Catolicismo está a alcançar níveis  intoleráveis.    
Nós os Cristãos não podemos tolerar esta situação.

soube dar resposta convincente. Ora a oração aconselha a simplicidade 
e falta de ambição, procurando «o pão nosso de cada dia» a amizade e a 
harmonia «perdoai as ofensas como nós temos perdoado a quem nos tem 
ofendido» e por fim evitar o mal a tentação.

Este e outros ensinamentos da prática religiosa recitada de cor devem 
servir de base à informação e à formação dos crentes... mas não são.
                                                         
Ora, é nestes ensinamentos comuns e na educação escolar e familiar que 
se deve basear  o comportamento social do nosso povo. 
AJS

O silêncio de Cabrita
Por João Marques de Almeida

Quando a exigência sobre a verdade 
passa por radicalismo, percebe-se 
o estado lamentável a que a nossa 
democracia chegou. Não há democracia 
sem a capacidade de distinguir a 
verdade da mentira.

Não são só os inocentes que ficam 
em silêncio. Os culpados também. 
Por isso, não sabemos se o ministro 
Eduardo Cabrita é inocente ou culpado. 
Remeteu-se ao silêncio. Paira assim 
uma suspeita sobre o nosso ministro. 
O seu silêncio permite que a suspeita 
aumente com o passar do tempo.

Ao contrário do que os socialistas, 
incluindo o PM, disseram não houve 
qualquer aproveitamento político por 
parte da oposição. Pelo contrário, a 
oposição nada disse até se perceber 
que o ministro mentiu. Eduardo Cabrita 
mandou dizer que as obras na auto 
estrada não estavam assinaladas, para 
ser desmentido pela Brisa. Quando 

há mentiras, aumenta ainda mais a 
desconfiança. E todos nós sabemos que 
quando um ministro socialista mente, 
alguma coisa de errado aconteceu.

Mas além da mentira, há outra suspeita 
ainda mais grave: há indícios de que o 
carro do ministro circulava a uma alta 
velocidade, muito acima do limite legal. 
Mais uma vez, não sabemos a verdade, 
por uma simples razão: ninguém a diz. 
Se o ministro, ou um porta voz (não 
faltam no governo socialista), tivesse 
dito claramente ao país que o carro 
circulava a 120km por hora (o limite por 
lei, e se o governo não a quis mudar é 
porque a considera justa), a conclusão 
só poderia ser uma: foi um trágico 
acidente. Ninguém pediria a demissão 
do ministro, e muitos até sentiriam 
simpatia por estar envolvido num 
acidente com uma vítima mortal.

O comportamento adequado teria sido 
a emissão de uma declaração, logo no 
dia do acidente, dizendo o seguinte: 
apesar da sinalização das obras, a falta 
de visibilidade suficiente provocou este 
trágico acidente, de qualquer modo é 
fundamental deixar muito claro que o 

carro do ministro se deslocava dentro 
dos limites legais de velocidade. Mas 
nada disto aconteceu e por isso todas 
as suspeitas são legítimas.

Muitos pedem, mais uma vez, a 
demissão do ministro. Devo dizer que 
me é indiferente. A demissão do ministro 
não adianta nada. O problema não tem a 
ver com os ministros, mas com a cultura 
de poder do PS. O que acontece a um 
mero cidadão se atropelar e matar uma 
pessoa com excesso de velocidade? 
Ficará muito tempo sem carta, terá 
mesmo que ir a tribunal e poderá até 
ser acusado ou acusada de homicídio 
involuntário. Por isso, é fundamental 
saber a que velocidade circulava o 
carro do ministro. Numa democracia, 
os ministros não podem gozar de um 
estatuto especial em relação aos outros 
cidadãos.

Imaginem agora que este desastre 
tinha acontecido com um ministro de 
um governo de direita, o que diriam 
as esquerdas? Todos nós sabemos: 
acusariam o ministro de matar um 
trabalhador. Neste caso, as esquerdas 
estão caladas e até houve quem 

insinuasse que a culpa teria sido do 
trabalhador. Nas esquerdas, já há 
quem tenha perdido todas as pingas de 
vergonha.

Sabemos que muito provavelmente 
nada acontecerá. O tempo vai passar 
e vão surgir outros casos. Umas 
vezes, Cabrita salva Medina. Outras 
vezes, Medina salva Cabrita. E Costa 
assiste a tudo impávido e sereno. 
Nunca saberemos a verdade, sobre 
a velocidade a que seguia o carro do 
ministro. O PS desenvolveu a política 
do pós-verdade e da pós-mentira. A 
verdade e a mentira andam escondidas, 
e só as interpretações e as “narrativas” 
é que contam.

As direitas não estão a acusar Cabrita 
de nada. Apenas querem saber a 
verdade. Quando a exigência sobre 
a verdade passa por radicalismo, 
percebe-se o estado lamentável a 
que a nossa democracia chegou. Não 
há democracia sem a capacidade 
de distinguir a verdade da mentira. A 
política fica reduzida ao exercício cruel 
do poder.
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Marine portugaise

Fusiliers marins
La Marine portugaise (en portugais: 
Marinha, également connu sous 
le nom de Marinha de Guerra ou 
Armada) est la branche navale 
des forces armées portugaises. 
En coopération et intégrée avec 
les autres branches, elle est 
chargée de la défense du Portugal. 
La Marine portugaise participe 
également à des missions liées 
à des accords internationaux pris 
par le Portugal (principalement 
avec l’OTAN), ainsi des missions 
de service public. Aujourd’hui, la Marine portugaise possède la capacité 
de jouer un double rôle : des missions de combat naval pour assurer la 
souveraineté du Portugal et le respect des engagements internationaux, 
et les opérations de la Garde côtière dans ses eaux territoriales et sa zone 
économique exclusive.

Histoire
La Marine portugaise existe depuis l’affirmation du Portugal comme un 
royaume indépendant au xiie siècle. Le 12 décembre 2017, la marine 
Portugaise a fêté ses 700 ans d’existence. Sa première bataille navale 
connue s’est passé en 1180, pendant le règne du premier roi du Portugal, 
Alphonse Ier, quand une flotte portugaise, commandée par Fuas Roupinho, 
a vaincu une flotte musulmane au large du cap Espichel.

En 1312, le roi Denis Ier a créé le rôle permanent d’Amiral de Portugal, 
chargé de commander la Marine royale portugaise, étant la fonction 
assignée à Emmanuel Pessanha.

Depuis le xve siècle, la Marine portugaise est le principal instrument 
d’exécution de grandes découvertes maritimes. Les navigateurs portugais 
découvrent de nouvelles mers et arrivent à de nouvelles terres en Afrique, 
Asie, Amérique et Océanie.

Entre le xvie siècle et la seconde moitié du xxe siècle, l’une des principales 
missions de la Marine portugaise était de soutenir les vastes territoires de 

l’empire colonial portugais, de les 
défendre et de garantir les liaisons 
maritimes entre eux et la métropole 
portugaise en Europe. Jusqu’en 
1911, même l’administration de 
l’empire est fait sous l’égide de la 
Marine portugaise, par le biais du 
ministère de la Marine et de l’Outre-
mer.

Tout au long de cette période, la 
Marine participe à presque toutes 
les campagnes militaires portugaises. Des exemples sont la Guerre de 
Restauration, les guerres napoléoniennes, la Première Guerre mondiale et 
les nombreuses campagnes coloniales.

La Marine portugaise joue également un rôle important dans le soutien 
de la marine marchande, qui reste sous son égide, à travers le ministère 
de la Marine, jusqu’en 1974. Signalons en particulier les domaines de 
l’hydrographie, du secours en mer, de l’enseignement nautique et scientifique 
de l’autorité maritime.

Entre 1961 et 1975, la Marine portugaise participe activement aux guerres 
coloniales portugaises, dans les mers, les rivières et les lacs des théâtres 
d’opérations d’Angola, de la Guinée portugaise et de Mozambique et de 
l’Inde portugaise. En 1961, elle perd un aviso lors du combat de Mormugão1. 
Leur participation comprend les actions de combat avec des unités navales 
et des unités de fusiliers marins, ainsi que des actions de soutien logistique 
aux autres branches de les forces armées et à la population civile. Pour ce 
faire, elle se dote d’un grand nombre de petites unités navales spécialement 
conçues pour une utilisation outre-mer, y compris des corvettes, des 
patrouilleurs et des bateaux de débarquement, la plupart d’entre eux 
construits ou conçus par la Marine portugaise elle-même.

Malgré son important engagement dans les guerres coloniales en Afrique, la 
Marine portugaise ne manque pas de faire face à ses engagements envers 
l’OTAN dans l’Atlantique Nord, en gardant une capacité océanique moderne 
qui comprend des flottilles de frégates de lutte anti-sous-marine, de sous-
marins et de dragueurs de mines.

Après l’indépendance de la plupart des territoires d’outre-mer du Portugal 
en 1975, la Marine portugaise est devenue, pour la première fois depuis 
cinq siècles, une marine essentiellement européenne.

Organisation

La Marine portugaise est 
commandée par le chef 
d’état-major de la Marine 
(CEMA, Chefe do Estado-
Maior da Armada), un 
admiral nommé par le 
Président de la République 
sur proposition du gou-
vernement. Sous le com-
mandement du CEMA, la 
Marine comprend:

État-major de la Marine ;
Organes centraux d’administration et direction (services de personnel, 
de matériel, financières, de l’hydrographie et de la analyse et gestion de 
l’information) ;
Organes de conseil (conseils de l’amirauté, de discipline, de santé et 
culturelle) ;
Organes territoriales (École navale, École des technologies navales, Centre 
des communications et chiffre, organes culturelles et organes d’exécution 
de service) ;
Organes do système de l’autorité maritime (Direction générale de l’autorité 
maritime et Police maritime) ;
Commandement naval
Flottille,
Corps de fusiliers,
Commandements des zones maritimes (Nord, Centre, Sud, Azores et 
Madeira),

Base navale de Lisbonne.
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O atentado a Salazar           (1937)

Por Carlos Gomes

Quando, em 5 de Julho de 1937, O Setubalense noticia o atentado a Oliveira 
Salazar, presidente do Conselho de Ministros, ocorrido no dia anterior, já a 
notícia tinha sido publicada nos principais jornais de Lisboa e o acontecimento 
havia suscitado telegramas, missas, orações e manifestações de muitos 
organismos de apoio ao governo e ao regime. 

O Setubalense traz nesse dia dois artigos sobre o assunto, um de primeira 
página, intitulado «Quem não é por nós é contra nós», e a notícia propriamente 
dita, na última página do jornal. Já não se tratava, propriamente, de relatar 
os factos. No primeiro caso, partia-se da perplexidade face ao sucedido. 
Afinal, segundo o jornal, não sendo Salazar um «perseguidor político», 
sendo um estadista de dimensão internacional, trabalhado pelo bem-estar 
da população, a única explicação para tal ato só poderia radicar nos seus 
inimigos nacionais e internacionais – os comunistas. Não se estranha, 
por isso, que o artigo termine afirmando que «Já é tempo suficiente de 
se meterem nos manicómios os loucos e nas cadeias os degenerados, 
os “meneurs” de situações confusas, numa palavra, os bolchevistas 
ocidentaes» (O SETUBALENSE, 1937, 5 de Julho: 1).

O segundo incide sobre a repercussão internacional do atentado, 
principalmente na imprensa nazi-fascista da Itália e da Alemanha ou no 
labor policial na busca dos autores. Porém, o mais interessante é a citação 
de um telegrama de Hitler a Salazar, exprimindo «cordais felicitações pelo 
seu feliz salvamento do abominável atentado» (Ibidem, s. p.)

Nos dias seguintes, continuam a ser publicados artigos e notícias sobre 
o assunto, sempre de evidente propaganda de apoio ao Estado Novo. 
O Setubalense refere, por exemplo, de modo detalhado, a manifestação 
realizada, logo no dia 5, por iniciativa da Comissão Concelhia da União 
Nacional, o partido único do regime, e do comando da Legião Portuguesa, a 
organização paramilitar criada no ano anterior, e, ainda, o Te Deum realizado 
na igreja de S. Julião, em 165 ANOS DO JORNAL O SETUBALENSE de 8 
deJulho, assim como outras iniciativas de menor dimensão, como o envio 
de telegramas por parte de funcionários públicos, das Juntas de Freguesia 
da cidade ou do Conselho Escolar de Liceu de Bocage.

Na manifestação e no Te Deum há uma coreografia política comum: estão 
presentes as organizações locais que constituíam a base local do regime 
– a União Nacional e a Legião Portuguesa, naturalmente, mas também a 
Mocidade Portuguesa, os Sindicatos Nacionais com os seus estandartes, as 
Comissões de Assistência, inspectores e professores primários, funcionários 
dos tribunais, o Governador Civil, os reitores e professores do Liceu e da 
Escola Industrial e Comercial, oficiais dos regimentos de Infantaria 11 e de 
Artilharia da Costa, que enquadravam comerciantes, industriais e populares. 
Fora assim em Setúbal e no resto do país. A construção do ambiente era 
a mesma, dar a imagem de que o regime e o país estavam com Salazar, o 
Chefe.

A par disto, um conjunto de artigos de fundo retomava um discurso de 
Salazar – «Não há dúvida que somos indestrutíveis. A Providência assim 
o quis e vós, na terra, assim o quereis». Ao regime interessava inculcar 
a ideia de que se tratara de um milagre e que era preciso arregaçar as 
mangas e limpar o país dos…. comunistas que, naquela conjuntura precisa, 
estavam muito activos. Houve a revolta dos marinheiros dos navios de 
guerra Dão e Afonso de Albuquerque, em Setembro de 1936, e as chamadas 
«bombas dos ministérios», em Janeiro de 1937, uma acção sincronizada de 
atentados bombistas aos ministérios, depósitos de armas e explosivos − 
que alimentavam o bando nacionalista e golpista na guerra civil de Espanha 

– e aos que os apoiavam, como o Rádio Clube Português.

Estas acções de sabotagem, as bombas nos ministérios, foram organizadas 
pelo Comité de Acção da Frente Popular Portuguesa, em que participavam 
republicanos radicais, anarquistas e comunistas, haviam sido um sucesso e 
os seus autores, entusiasmados, pensaram na organização de um atentado 
a Salazar, que consistia em fazer deflagrar um engenho explosivo sob o 
carro que o transportava, quando este estacionasse numa das avenidas de 
Lisboa, frente à moradia de um amigo onde regularmente assistia à missa 
dominical. A bomba seria colocada na rede de esgotos, mas problemas 
com a sua dimensão impediram uma correcta colocação, provocando que 
o impacto se fizesse no sentido contrário ao esperado, o que permitiu 
a Salazar escapar ileso, apesar dos grandes estragos provocados na 
zona.302 SETÚBAL NO CENTRO DO MUNDO 

A PIDE procurou, infatigavelmente, os autores. Era preciso encontrá-los 
com rapidez. Foram, inclusivamente, presos e apresentados em publico 
indivíduos que nada tinham a ver com o assunto e que, sendo barbaramente 
torturados, foram obrigar a confessar uma accção que não tinham, de facto, 
praticado. Só mais tarde chegariam aos verdadeiros autores, que sofreram 
longas prisões, tendo alguns falecido no cárcere.

O atentado a Salazar foi, durante dezenas de anos, a última acção 
violenta levada a cabo pelas oposições, inspirada em concepções de luta 
política que estavam longe de colher o acordo junto de todas as correntes 
oposicionistas. E deve ser entendido num quadro de grande radicalização 
política, com a guerra civil de Espanha aqui mesmo ao lado, numa altura 
em que emergiam os fascismos deitando de fora as suas garras em Itália, 
na Alemanha, em Espanha, assim como em Portugal, com centenas de 
opositores antifascistas presos, torturados ou deportados. [JM]

DE:  D. António Antunes, Bispo de Coimbra, Bispo Residencial em 1936, 
Grande Amigo de Salazar.
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29 DE MAIO 2021 
DIA INTERNACIONAL DAS OPERAÇÕES DE PAZ E HUMANITÁRIAS

Como todos os anos em cerimónias oficiais, o espaço em frente ao  Museu 
do Combatente e Monumento aos Combatentes do Ultramar fervilha de 
pessoas e equipamentos, prontos para o ensaio pelas 08h00 da manhã das 
cerimónias militares. A começar pela tribuna que já tinha sido montada na 
véspera pelo exército, a retirada dos 3 obuses que pernoitaram no Museu 
prontos para serem colocados junto à Torre de Belém para as salvas no 
devido tempo, os militares e banda a formarem para o ensaio geral e como 
sempre o emocionante Hino Nacional cantado por todos que aquela hora 
da manhã reveste especial gravidade.

Chegada dos convidados , com restrição do número de pessoas presentes 
por motivo da ainda segurança necessária pelas circunstâncias. Viam-se os 
guiões de alguns Núcleos da Liga dos Combatentes e as pinceladas azuis 
dos lenços, camisas e  bóinas dos combatentes das Operações de Paz e 
Humanitárias.

Já com a presença de elementos da Direcção-Central no local chegou 
o Presidente da Liga dos Combatentes, TGeneral Joaquim Chito 
Rodrigues,que recebeu o Chefe de Estado Maior do Exército,  General 
José Nunes da Fonseca, o Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General 
Joaquim Manuel Nunes Borrego, e o Vice-Chefe do Estado Maior da 
Armada, Vice-Almirante Jorge  Manuel Novo Palma, em representação do 
Chefe do Estado Maior da Armada,  Almirante António Mendes Calado, bem 
como as altas entidades, Sua Excelência a Secretária de Estado para os 
Recursos Humanos e Antigos Combatentes , Professora Doutora Catarina 
Sarmento  Castro e S. Excelência o Chefe do Estado-Maior General das 
Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, que após terem feito 
continência ao Estandarte Nacional à guarda da Liga dos Combatentes 
e se terem apresentado perante o Comandante das Forças em Parada 
acompanhou à tribuna.

Finalmente chegou a entidade que presidiu às cerimónias, S. Exa. o Ministro 
da Defesa Nacional, Prof. Dr. João Gomes Cravinho, que foi recebido por 
S. Exa. o Almirante CEMGFA, Silva Ribeiro, e pelo Presidente da Liga dos 
Combatentes, e após saudação ao Estandarte Nacional dirigiu-se para o 
ponto de continência onde lhe foram prestadas honras militares, fazendo-
se ouvir dezanove salvas de artilharia durante a cerimónia e o Hino Maria 
da Fonte, tendo de seguida passado revista à força acompanhado do 
Comandante da mesma.

Comemorando-se neste dia o Dia Internacional das Operações de Paz 
e Humanitárias, usou da palavra o Exmo. Presidente da Associação 
Portuguesa dos Capacetes Azuis, Sr. Fernando Frederico da Silva, seguido 
pelo Presidente da Liga dos Combatentes, TGeneral Joaquim Chito 
Rodrigues, e finalmente o Ministro da Defesa Nacional.

Na sequência da cerimónia  procedeu-se à entrega de condecorações a 
diversos Presidentes da Câmara e representantes de Núcleos da Liga dos 

Combatentes, e o desfile da força, iniciou-se com a Banda do Exército, 
o Estandarte Nacional à guarda da Liga dos Combatentes desde 1928 e 
uma Companhia Conjunta comandada pelo Capitão de Artilharia Fábio 
Nunes, 1 pelotão da Marinha, 1 pelotão do Exército e 1 pelotão da Força 
Aérea, e no final deu-se início à cerimónia de homenagem aos combatentes 
mortos pela Pátria, com  as coroas de flores pré-posicionadas : a da APCA , 
Associação Portuguesa dos Capacetes Azuis, da Liga dos Combatentes, 
do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e do Ministro da 
Defesa Nacional.

O Presidente da Liga dos Combatentes, acompanhado do Presidente da 
APCA , de um representante da Guarda Nacional Republicana e de um 
representante da Polícia de Segurança Pública, prestaram homenagem aos 
combatentes das Operações de Paz e Humanitárias, deslocando-se para 
a lápide na parede do Museu com os nomes dos militares caídos nestas 
operações, tendo de seguida e com  o Almirante Cemgfa acompanhado  o 
Ministro da Defesa ao Monumento aos Combatentes do Ultramar , onde se 
encontravam três coroas,  e procederam à homenagem aos mortos caídos 
em defesa da Pátria.

Foram executados  o toque do silêncio,  toque de homenagem aos mortos 
caídos em defesa da Pátria,  seguiram-se 30 segundos de silêncio e o toque 
de alvorada, tendo a entidade que preside regressado à tribuna, e sendo 
ouvido o Hino aos Combatentes.

Terminada a cerimónia militar, dirigiu-se o Ministro da Defesa ao Museu do 
Combatente acompanhado pelo Almirante Cemgfa, Presidente da Liga dos 
Combatentes, Chefes dos Ramos das Forças Armadas , representantes 
das Forças de Segurança e restantes convidados, para a inauguração da 
LARC-V (Lighter, Amphibious Resupply, Cargo, 5 ton).

Na Sala Aljubarrota puderam observar as exposições de Isabel Martins do 
Museu do Combatente sobre as Forças Nacionais Destacadas.  A convite 
do Museu do Combatente  o Coronel Paulo Gonçalves,  apresentou a 
exposição de cartoons Mission Crayon acompanhada pelo video, musical de 
15 minutos, sobre a experiência na Bósnia que deu origem a este trabalho, 
e estreia mundial no Museu do Combatente, cujo tema  “The Messenger”, 
é baseado numa história verídica vivida  quando em missão na Bósnia. 
sendo o diálogo em português do próprio,  a música e líricas da autoria de 
Ryan Patrick Martins, o trabalho dirigido por John Coppola e o intérprete é 
Eduardo Enrikez. 

O Engº Vitor Cardoso, ofereceu mais uma peça à Liga dos Combatentes, a 
NRP 330,  Vasco da Gama,  exposta no Museu do Combatente.

A Liga dos Combatentes e o Museu do Combatente agradecem os apoios 
da Panasonic com equipamento multimédia para o evento e aos militares da 
Marinha (Divisão de Material, Comando do Corpo de Fuzileiros, Direcção de 
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Navios, Museu de Marinha, Divisão de Relações Externas, e Infraestruturas) 
, envolvidos no processo de transporte e cedência da LARC para o Museu 
do Combatente, a todos os funcionários do Museu do Combatente que 
apoiaram o marketing na pintura, restauro do Museu – equipamentos e 
material – e na preparação da sala de  exposição e catering bem como ao 
património da Liga dos Combatentes na aquisição e transporte de materias 
para o evento, ao Sr. Tcoronel Álvaro Diogo, speaker da cerimónia, e ao 
Srs. Comandante Francisco Monteiro e TC Tiago Costa de Benavente pela 
disponibilidade e ajuda na confecção de  nova capota e estofos na UAGME,  
para o jeep Mutt, exposto no Museu, e que conseguiram numa semana 
responder ao nosso pedido de apoio.

No final foi servido na parada e na Sala S. Mamede  um ligeiro libre-serviço.

Isabel Martins 31 de Maio de 2021
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Les chênes qu’on abat, pour le 
bûcher d’Hercule… (Malraux) 
– a decadência
 
Passou ontem mais um Quatorze Juillet e vimos “na dois” o último 
episódio de uma série dedicada ao general de Gaule, bem pífia na sua 
representação da história que nós, sem lá estar, vivemos de muito perto, 
através das opiniões paternas – prisioneiro em Verdun, Le fil de l’epée, a 
derrocada de 40 e o appel du 18 juin, o recolhimento em Colombey (mas 
com o bureau na Rue de Solférino), o controverso regresso à governação 
de Maio de 58 – e, por nossa própria conta, com a política “de grandeur” 
(NATO, arma atómica, Palestina, olimpíadas), o desafio de Mitterrand que 
o pôs en ballotage em 65 e, em crepúsculo, Maio de 68. Logo após, o seu 
último governo de fiéis (Couve de Murville), o tira-teimas do referendo 
e a retirada – tudo já “cientificamente” analisado em Sciences Po sob 
a orientação do sagaz maître-de-conférences que já era Roland Cayrol, 
que aliás não escondia a sua preferência pelo PSU de Michel Rocard 
(com a simpatia da incontornável referência moral de Mendès-France).

A epígrafe supra, que Malraux foi buscar a Victor Hugo, homenageando o 
poeta Théophile Gauthier, destinou-a ele para intitular o livro que publicou 
pouco depois com as suas últimas conversas com de Gaule, e suscitou 
uma crónica de Yves de Kerdrel no Figaro em 2010, agora recuperada 
para os aléas da política francesa (e europeia/mundial).

Estava em curso uma mudança de paradigma civilizacional (termo talvez 
excessivo e decerto não perceptível à época), apenas ainda no seu início 
e que se pode talvez equacionar nestes três termos: - o movimento das 
classes trabalhadoras/populares apenas queria uma melhor partilha 
dos bens materiais já abundantes mas mal distribuídos; - os jovens 
escolarizados assumiam-se como arautos e intérpretes de desejos 
inconscientes de novas/velhas utopias “aqui e agora”; - e os povos ex-
colonizados e “imperializados” entravam na cena mundial com as suas 
próprias armas (emprestadas). Face a isto, as gerações das guerras de 
“chair à canons” e das Resistências (anti-totalitárias), só puderam sentir-
se “a mais” e voltarem-se para “o outro lado”: das recordações fora-de-
tempo, ou do repouso definitivo. Parecido com o que que hoje enfrentam 
as gerações do anti-fascismo, da guerra colonial ou das jornadas épicas 
do “Maioismo” e do “Abrilismo”. A culturas-jovens, os novos “movimentos” 
e o media digitais (que nos parecem só isso, digitais, e cada vez menos 
intelectuais/históricos/éticos) põem-nas fora-do-circuito. Allez! 

Mas, para mostrar que o meu estrangeirismo não deixou de ser crítico, 
impenitente e atento ao mundo, eis mais uns recados, neste caso deixados 
à medida desta “terrinha” em que nos situamos:

Um punhado de medidas singulares e desconexas mas que poderiam 
contribuir para o bem-comum
 
- Os rankings das escolas podem ser interessantes para as que obtêm 
os melhores resultados mas são certamente muito penalizadores e 
desencorajantes para as escolas pior classificadas. Que o digam os 
alunos, as famílias, os professores e os responsáveis. Os antigos “quadros 
de honra” não tinham estes inconvenientes. Bastaria talvez o Ministério 
apurar sigilosamente os resultados e divulgar apenas a classificação das 
escolas “por quartis” (e dentro destes grupos, ordenadas alfabeticamente): 
escolas A (as 25% melhores), B (as 25% seguintes), C e D (na mesma 
lógica). O incentivo para a melhoria poderia ser suficiente, sem o acinte 
“dos últimos”.

- Uma nova “lei das sesmarias” deveria ser promulgada para limitar os 
direitos privados sobre a apropriação dos solos, em especial dos solos 
agrícolas, florestais e de pastoreio, tendo em conta os riscos de incêndios, 
as reservas aquíferas, o esgotamento dos solos, a regeneração carbónica, 
as regras especiais das zonas protegidas e a salvaguarda de espécies 
animais ou botânicas ameaçadas. 

- Tal como a desejável inviabilização dos “paraísos fiscais” e das manobras 

dos contumazes “fuguistas aos impostos”, podemos aspirar a que, num 
acesso de bom-senso, sobretudo depois do exagero avassalador que se 
instalou com a pandemia, os “grandes do mundo” sejam constrangidos 
a tomar a sábia decisão de reduzir em 50% os orçamentos empresariais 
destinados à publicidade comercial. As quebras na procura seriam 
distribuídas de maneira equilibrada, e o desemprego e as perdas no PIB 
seriam talvez superados por uma benéfica moderação do consumismo e 
pelos progressos observados na saúde mental.

- No domínio do Código Penal – onde seria adequado reservar a prisão 
para os casos de risco de segurança sobre terceiros –, as penas de 
natureza económica (remíveis em certos casos por trabalho gratuito para 
a comunidade) deveriam ser fixadas, não em valor absoluto, mas em 
percentagem da riqueza ou do rendimento auferido pelo prevaricador. 
Assim ficaria melhor assegurado o princípio: “a cada qual, segundo a sua 
responsabilidade; de cada um, segundo as suas posses”. 

- Não há qualquer razão válida para a coincidência temporal das eleições 
autárquicas. A lei deveria estabelecer uma duração máxima e mínima para 
estes mandatos electivos, talvez entre três e cinco anos, e cada Concelho 
fixaria em concreto o seu número. Deste modo se diluiria progressivamente 
a “leitura política nacional” que actualmente se faz destas eleições locais, 
o que faria ressaltar a sua autonomia e genuinidade.

- Como tantas outras coisas que são obrigatórias para facilitação da vida 
social (embora tenham decerto outros inconvenientes, vide o debate sobre 
as vacinas), todos os veículos circulando em auto-estradas deveriam ser 
obrigados a possuir um dispositivo electrónico do tipo da Via Verde que 
evitasse “portageiros”, demoras e outros transtornos. E o mesmo poderia 
ser aplicado para a entrada em grandes cidades, por razões de sanidade 
ambiental. Os visitantes temporários deveriam adquirir nas fronteiras esse 
equipamento, com modo de pagamento adaptado a tal condição. Mas 
isto não dispensaria fiscalização (como diria o Domingos A.) e exigiria 
provavelmente uma nova “PPP” entre os poderes públicos e a empresa 
detentora dos direitos e da tecnologia.  

- Concentrar o funcionamento do Parlamento Europeu apenas na cidade 
de Bruxelas. É inaceitável a teimosia da França neste caso, que custa 
milhões à União Europeia (isto é, em última análise, aos contribuintes 
europeus), além de afectar a eficiência. O Tribunal Europeu deveria 
permanecer no Luxemburgo, simbolicamente mais longe dos agentes 
executivos e parlamentares, dada a natureza das suas funções.
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