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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

SERÁ MESMO SÓ TEORIA DA 
CONSPIRAÇÃO ? ? ?

 
Não foi morcego...
Foi um pangolins... 
...Faz muita diferença... Um tem escamas, o outro tem pelo...  
 
As máscaras começam a cair!

  “O laboratório biológico chinês em Wuhan é propriedade da Glaxosmithkline, 
que (acidentalmente) é proprietária da Pfizer!”  (aquele que faz a vacina 
contra o vírus que foi (acidentalmente) iniciado no Laboratório Biológico 
de Wuhan e que foi (acidentalmente) financiado pelo Dr. Fauci, que 
(acidentalmente) promove a vacina!

  “A GlaxoSmithKline é (acidentalmente) administrada pela divisão de 
finanças da Black Rock, que (acidentalmente) gerencia as finanças da Open 
Foundation Company (Soros Foundation), que (acidentalmente) gerencia a 
francesa AXA!

  “Soros (acidentalmente) é dono da empresa alemã Winterthur, que 
(acidentalmente) construiu um laboratório chinês em Wuhan e foi comprada 
pela alemã Allianz, que (por coincidência) tem como accionista a Vanguard, 
que (coincidentemente) é accionista da Black Rock,  “que (coincidentemente) 
controla os bancos centrais e administra cerca de um terço do capital de 
investimento global.

  A “Black Rock” também é (coincidentemente) uma grande accionista 
da MICROSOFT, propriedade de Bill Gates, que (coincidentemente) é 
accionista da Pfizer (que - lembra-se? Vende uma vacina milagrosa) e 
(coincidentemente) é agora o primeiro patrocinador da  ‘WHO!

  Agora você entende como um morcego morto, vendido num mercado 
húmido na China infectou TODO O PLANETA!

Sorte, os moçambicanos não são 
decapitados por brancos...

Muitos são os que actualmente dizem não ter qualquer responsabilidade na 
série de crimes perpetrados no Norte de Moçambique onde, — segundo as 
informações que têm conseguido evitar a Censura Portuguesa — e que vão 
chegando ao domínio da imprensa internacional. 

Sabemos como no meio da governação nacional, se instalaram algumas 
dezenas de apoiantes comunistas que tudo fazem para enegrecer o trabalho 
épico e eficaz realizado pelos Governadores Gerais e as Forças Armadas, 
que conseguiram ao longo dos anos, travar as pretensões dos comunas 
sobre o território e a inocência das populações. Deixando pelas picadas 
muitos mortos e outros que há vários anos arrastam as maleitas pelas ruas 
do continente europeu..

É sabido que as autoridades portuguesas assobiam para o lado fingindo nada 
saber do que se passa naquele antigo território português, desde sempre 
influenciado pela Rodésia e a Àfrica do Sul, suas riquezas e desenvolvimento 
industrial, mas que utilizavam o princípio do “branco dirigente” e o “negro 
meio escravo”. Por isso, foram muitos os que transpuzeram as fronteiras 
para viverem em Moçambique.

Outros, acossados nas suas regões onde tentam impor a sua religião 
e costumes, descem o continente africano procurando local aonde se 
instalarem e poderem escravisar as populações. São eles, os terroristas 
islâmicos, gente que Angela Markel impôs aos europeus, na esperança de 
contrabalancear a diminuição demográfica no seu país. Querendo usufruir 
das vantagens que certos países lhes poderão oferecer os islâmicos, 
querem também viver neles segundo as leis do seu próprio país. Impondo a 
Sharia como Lei Central, bárbara e contrária aos  Direitos Humanos, oposta 
portanto, à forma de viver e de respeito dos europeus. Lei, que a gente 
cristã veementemente recusa.

Os ataques começaram há já algum tempo, assassínios, roubos, crimes de 
estupro e imposições diversas, têm-se sucedido no tempo e no espaço que 
ocupam, mantendo as populações impossibilitadas de reagir e sem apoio, 
sem a defesa, das tropas do regime de Lourenço Marques, agora Maputo.

De que estarão à espera as autoridades moçambicanas? De tempo, para 
quê? Os “valentes” que se entretinham a minar o teritório, escapando-se 
depois para a Zâmbia onde faziam festa pelas explosões provocadas, 
vivem agora no tempo das vacas gordas...O tempo que padece duma 
fluidez endémica, escoando-se a coberto da sua invisibilidade, seguindo 
um destino desconhecido, deixando entretanto o nosso dia-a-dia cheio de 
memórias...Recordamos como os nossos militares foram cooperativos nas 
ordens idas de Lisboa, após o Abril de 74, obrigando o cessar de operações 
e a entrega imediata do território a analfabetos, incapazes de administrar 
uma cubata, muito menos um país. Que é grande e cheio de riquezas que 
atraíam e atraiem cobiçosos. Recordo o caso maldescrito do Batalhão em 
Cuecas, episódio triste e aparentemente dirigido por comunas no interior 
das Forças... que terão fornecido a capacidade  duma oposião eterna...

Que promessas poderão fazer agora que o povo anda de gatas e é 
escravizado como nunca dantes? Os terroristas islâmicos matam homens, 
mulheres e crianças, degolando-as numa raiva sem limites que para nós, 
Portugueses, terá  apenas uma consolação: a  de não nos sabermos em 
nada implicados no morticínio de tantos inocentes. O nosso PR diz o quê?

Porquê, a nossa “imprensa” nada diz sobre isto?  E os “amáveis” comunas? 

Raul Mesquita
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14 de Agôsto de 1385
A história desta mítica Batalha decisiva para Portugal, na altura em risco de 
perda da nacionalidade, é conhecida e cobiçada de todos, creio bem.

Como este facto histórico é da maior importância e valor para nós 
Portugueses, creio ser bom de desta vez a comemorarmos em Francês 
para conhecimento dos que conhecem menos bem a História de Portugal.

De toda a maneira, na comemoração do 636 º aniversário introduzo aqui 
um texto retirado da Wikimedia — texto e fotos — a quem agradecemos 
desde já a colaboração emprestada, respeitando — afirmamos ao dizer isto  
— totalmente os créditos de cada qual.

Grato a todos,

Raul Mesquita

Bataille d’Aljubarrota
39° 38′ 17″ nord, 8° 50′ 17″ ouest

Informations générales

Date 14 août 1385
Lieu près d’Aljubarrota
Issue Victoire décisive du Portugal

Belligérants

Armoires portugal 1385.svg 
Royaume de Portugal
Royal Arms of England (1340-
1367).svg Royaume d’Angleterre 
Blason Castille Léon.svg Royaume 
de Castille
Blason France moderne.svg 
Royaume de France

Commandants
Armoires portugal 1385.svg Jean Ier 
de Portugal
Armas pereira.svg Nuno Álvares 
Pereira Coat of Arms of John I of 
Castile (as Castilian Monach and 
Crown of Portugal Pretender).svg 
Jean Ier de Castille.

Forces en présence

6 500 hommes
4 000 fantassins
1 700 cavaliers
800 arbalétriers
100 archers
1 boulangère
31 000 hommes
15 000 fantassins
6 000 chevaliers
8 000 arbalétriers
2 000 chevaliers français
15 mortiers

Pertes
environ 1 000 hommes 4 000 
hommes
5 000 hommes massacrés par 
la population durant la nuit et au 
lendemain de la bataille

Interrègne portugais (1383-
1385)
 
Coordonnées 39° 38′ 17″ nord, 8° 
50′ 17″ ouest
Géolocalisation sur la carte : 
Portugal

La bataille d’Aljubarrota se déroule l’après-midi du 14 août 1385, entre les 
troupes portugaises aidées de renforts anglais, commandées par Jean Ier 
de Portugal et D. Nuno Álvares Pereira, et l’armée de Jean Ier de Castille 
renforcée par un important contingent de chevaliers français.

La rencontre se déroule aux alentours de la ville d’Aljubarrota, entre 
Leiria et Alcobaça, dans le centre du Portugal. Malgré la supériorité 
numérique des Castillans (cinq fois plus nombreux selon les 
chroniqueurs Fernão Lopes et Pero López de Ayala), les Portugais 
en sortent largement vainqueurs.

Les origines du conflit

À la fin du XIVe siè-
cle, le Portugal est 
secoué par une crise 
de succession qui le 
met aux prises avec 
les prétentions de 
son puissant voisin 
castillan, allié de la 
France dans la guerre 
de Cent Ans. En 1383, 
le roi de Portugal 
Ferdinand Ier meurt 



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

4

sans fils pour lui succéder. Sa fille unique, Béatrice avait épousé en 1383 le 
roi Jean Ier de Castille, qui fait aussitôt valoir ses droits sur le royaume de 
Portugal. Devant la menace de la perte de son indépendance, la bourgeoisie 
portugaise et une partie de la noblesse, inquiètes pour leurs intérêts et 
appuyées par les Lisboètes, en appellent à Jean d›Aviz, maître de l›ordre 
éponyme et fils illégitime du roi Pierre Ier. Jean d›Aviz est pressenti comme 
le candidat idéal pour monter sur le trône vacant. Pendant la période de 
troubles (1383-1385), Jean est régent de Portugal, puis proclamé roi par les 
Cortes à Coimbra le 6 avril 1385 sous le nom de Jean Ier. À cette nouvelle, 
Jean Ier de Castille décide de l›invasion du Portugal.

Le déroulement du conflit jusqu’à la bataille décisive

Le projet d’invasion du Portugal est antérieur à la proclamation du roi Jean Ier. 
Dès le début de l’année 1384, le roi de Castille arrive à Santarém, où, avec 
son épouse, ils sont acclamés roi et reine de Portugal. Sous la pression de 
son gendre et en dépit du traité de Salvaterra de Magos (1383), Éléonore 
Teles de Menezes abandonne ses droits à la régence. De nombreuses 
places reconnaissent le roi de Castille. le 6 avril 1384, l’expédition castillane 
est arrêtée à la bataille des Atoleiros par Nuno Álvares Pereira qui organise 
une ligne de défense entre le Tage et l’Guadiana.

Entre février et octobre de cette même année, Lisbonne fait l’objet d’un 
blocus par terre et par mer de la 
part de l’armée de Castille. Le 
siège maritime n’est levé que le 
18 juillet 1384 avec l’arrivée d’une 
flotte portugaise en provenance de 
Porto, qui brise l’armada castillane 
et parvient à ravitailler les habitants 
de Lisbonne. Les Portugais sont 
grandement aidés par le sort : la 
peste décime l’armée de Castille qui 
campe à l’extérieur de Lisbonne et 
qui doit donc lever le siège.

À partir de 1385, Jean d’Aviz engage des négociations avec l’Angleterre et 
le Saint-Siège pour obtenir leur soutien, sachant que les Castillans ont pris 
le parti des papes d’Avignon. Il est choisi comme roi le 6 avril 1385, un an 
jour pour jour après la bataille des Atoleiros. Dès son accession au pouvoir, 
Jean Ier du Portugal s’attache à gagner le soutien des villes qui avaient pris 
le parti des souverains castillans comme Caminha, Braga et Guimarães en 
organisant une expédition militaire dans le nord. Durant le mois de mai 

1385, le roi de Castille 
lance de nouveaux 
raids militaires pour 
piller et dévaster le 
Portugal. La ville de 
Viseu est saccagée 
mais les Castillans 
sont une nouvelle 
fois arrêtés à la ba-
taille de Trancoso 
au début du mois de 
juin 1385. Un mois 
après cette victoire, les 
Portu-gais apprennent 
qu’une grande armée 
castillane commandée 
par Jean Ier de Cas-
tille lui-même est en 
route. Très vite, celle-
ci envahit la Beira et 
coupe le Portugal 
en deux pour éviter les liaisons entre le nord et le sud. Son objectif est 
de prendre Lisbonne. Sur son passage, les exactions se multiplient et 
s’ajoutent aux ravages de la peste et des guerres précédentes. Ayant reçu 
des renforts anglais, le souverain portugais et son connétable Nuno Álvares 
Pereira, réunis dans la ville de Tomar, décident de passer à l’offensive et 
d’affronter directement les Castillans. Ils choisissent d’intercepter leurs 
ennemis à proximité de la ville de Leiria sur une petite colline entourée de 
ruisseaux.

Le face à face

Bataille d’Aljubarrota (gravure du xixe siècle)

Le 14 août à 10 heures du matin, l’armée portugaise prend position au 
sommet de la colline face à la route par laquelle les Castillans doivent 
arriver. Les Portugais optent pour une stratégie qui a réussi aux Anglais l
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Lors des batailles de Crécy et de Poitiers : la cavalerie et  les  piétons  sont 
au centre et les archers anglais sur les flancs. Des renforts commandés 
par Jean Ier de Portugal lui-même se tiennent prêts à intervenir. Prévoyant 
l’endroit de l’attaque, les Portugais ont pris soin de faire creuser des fossés 
et des chausse-trapes sur leurs arrières.

Aux alentours de midi, les soldats de l’avant-garde castillane se présentent 
sur le champ de bataille et constatent que les Portugais occupent un endroit 
doté de bonnes défenses naturelles au sommet de la colline. Lorsque les 30 
000 hommes sont tous présents, Jean Ier de Castille fait le choix de ne pas 
attaquer directement les Portugais car les pentes qui font face à son armée 
sont beaucoup trop raides. Il décide alors de contourner la colline en suivant 
la route et d’attaquer derrière car les pentes sont plus douces. Agissant 
ainsi, il tombe dans le piège tendu par les Portugais qui avaient prévu ce 
mouvement pour le forcer à attaquer à l’endroit de leur choix. Observant la 
marche des Castillans, l’armée portugaise fait volte-face et se dirige vers 
le versant sud de la colline par là ou doivent arriver leurs adversaires. Les 
tranchées et les chausse-trapes s’étaient avérées redoutables contre les 
unités de cavalerie lors de la Guerre de Cent Ans. Or ce sont justement 
ces unités qui constituent le gros des troupes castillanes et de leurs alliés 
français. Aux alentours de 18 heures, les deux armées, écrasées par le 
soleil de plomb du mois d’août, s’engagent dans la bataille.

Les chevaliers français sont les premiers à ouvrir les hostilités avec leur 
tactique habituelle : la charge de 
la cavalerie lourde dans le but de 
désorganiser les rangs de l’armée 
adverse. Celle-ci est peu efficace 
car elle se heurte aux fossés et aux 
chausse-trapes aménagés par les 
Portugais tandis que les archers 
anglais arrosent de flèches les 
chevaliers français qui périssent 
ou sont faits prisonniers. L’arrière-
garde castillane composée du gros 
des troupes intervient alors mais 
très en retard. Elle est gênée dans 
son avance par les deux ruisseaux 
du site qui obligent sa longue ligne à 
devoir se presser pour passer dans 
cet espace réduit. Cette manœuvre 
difficile la désorganise.

L’avant-garde divisée en deux et 
dirigée par Nuno Álvares Pereira 
s’oppose aux Castillans. Jean Ier du 
Portugal ordonne alors le retrait des 

archers vers l’arrière et engage sa garde dans la bataille. Craignant de ne 
pas disposer d’assez d’hommes, Jean Ier du Portugal ordonne d’exécuter 
sur le champ les prisonniers afin de ne laisser aucun de ses soldats affecté 
à leur surveillance. Dès lors, l’armée castillane prise en entonnoir entre les 
deux ruisseaux, gênée par les fossés et par les flèches des archers anglais, 
se trouve dans une situation délicate. La mêlée est furieuse et serrée. Les 
chevaliers castillans éprouvent les pires difficultés à aider leurs fantassins 
et sont même obligés de briser leurs lances pour les réduire afin de mieux 
combattre au corps à corps.

Une heure après le 
début de la bataille, 
le soleil commence à 
décliner. Le porteur 
de l’étendard royal de 
la Castille s’effondre 
soudain et la rumeur 
de la mort du roi 
parcourt les rangs. La 
déroute est générale 
et Jean Ier de Castille 
est contraint à la 
fuite en abandonnant 
ses soldats et de 
nombreux seigneurs à 
pied. Les Portugais se 
lancent à la poursuite des fuyards et en massacrent un très grand nombre. 
Beaucoup de soldats castillans sont également tués pendant la nuit et le 
lendemain par les habitants des villages et bourgs alentour. Cet épisode de 
l’intervention populaire dans le massacre des Castillans se retrouve dans la 
légende célèbre de la boulangère d’Aljubarrota.

Article détaillé : Boulangère d’Aljubarrota.

Selon une légende portugaise, une femme dénommée 
« A padeira de Aljubarrota » (la boulangère 
d’Aljubarrota), dotée de 6 doigts à chaque main, élimine 
plusieurs soldats castillans ayant déserté le combat, en 
les enfermant tour à tour dans son fourneau de pain, 
prétendument pour les cacher des Portugais et en les 
tuant de sa pelle quand ils essayaient d’en sortir.

Les conséquences

La victoire anglo-portugaise a 
de grandes conséquences. La 
première et la plus évidente est 
d’éteindre les prétentions de la 
Castille sur le royaume de Portugal. 
La bataille d’Aljubarrota met en 
effet un terme à la crise de 1383-
1385 portant sur la succession au 
trône de Portugal et confirme la 
légitimité de Jean Ier, fondateur 
de la dynastie d’Aviz. Au Moyen 
Âge, la victoire sur le champ de 
bataille était considérée comme le 
signe de la reconnaissance divine. 
L’autorité de Jean Ier de Portugal 
s’en trouve donc affermie. En terme 
diplomatique, la bataille renforce 
les liens, datant du traité de 1373, 
entre le Portugal et l’Angleterre, qui 
aboutissent à la signature du traité de Windsor et au mariage entre Jean Ier 
de Portugal et de Philippa de Lancastre le 11 février 1387.
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BRAGANÇA E O TEMPO DO SENHOR BAIRRO

A Cidade na História e Histórias de Bairro

Autor: Abílio Lousada

Ilustração Óscar Lousada – Fotografias Susana Cipriano  ( ausentes)

Apresentação: Dr. Hernâni Dias, Presidente da Câmara Municipal de 
Bragança
 
A Obra, profusamente ilustrada e com fotografias a cores, está divida em 
duas partes e quatro capítulos. A primeira parte refere-se a momentos 
históricos marcantes de Bragança e a segunda remete para ambientes 
quotidianos dos bairros típicos da cidade, apresentando o extinto Bairro 
São de Deus como protagonista.

A CIDADE NA HISTÓRIA recupera as origens da urbe no contexto da 
fundação de Portugal, caracteriza a Casa de Bragança e biografa os 
respectivos duques, discorre sobre o envolvimento da região durante a 
Restauração de Portugal, enaltece a luta das populações contra os franceses 
em 1808, revive a dádiva de sangue feita com heroísmo na Flandres, 
aquando da participação de Portugal na Grande Guerra 1914-1918. O século 
XX brigantino foca a nostalgia da linha do Tua e o papel desempenhado 
pelo conselheiro Abílio Beça, exalta o Abade de Baçal, príncipe da cultura 
nordestina, lastima a extinção da tropa no distrito, acompanha a transição 
de Bragança para a modernidade, olha a determinação do Bispo D. António 
José Rafael e a construção da nova catedral e apresenta o esplendor das 
rotundas temáticas.

Através do TEMPO DO SENHOR BAIRRO, relembra vivências e tradições 
dos anos 1960-1980, concretamente a escola primária, a vindima, a matança 
do porco, a quadra do Natal e da Páscoa, o Entrudo, festas e romarias, os 
jogos do Fito, Paus, Ferro, Relha, e de cartas como a Sueca, o Chincalhão 
e a Batota. Individualiza ainda divertimentos e ocupação de tempos livres 
dos mais novos, desde o ir para o rio, caçar pássaros e jogar matraquilhos, 
aos jogos do Prego, Pião, Bilharda, Esconde Esconde ou Macaca. O livro 
termina com a parte «pitoresca» do conteúdo literário, acontecimentos da 
vida real onde, entre outros ambientes e gentes, damos a conhecer a história 
de vida completa de uma das figuras mais emblemáticas de Bragança 
– O Carlinhos da Sé. São histórias que representam a humanidade e a 
singularidade de bairristas à boa moda da Bragança de outros tempos.

O golpe 
Boa parte dos professores angustiados por não conhecerem onde 
trabalharão no próximo ano, pais e alunos presos a exames finais e o 
país alvoroçado e deprimido pela quarta vaga pandémica constituíram um 
contexto emocional propício à execução, de fininho, do“golpe” perpetrado 
por um simples despacho, o n.º 6605-A/2021. Assim, a partir do próximo 
dia 1 de Setembro, todos os programas até agora em vigor, do 1.º ao 12.º 
ano, serão substituídos por “aprendizagens essenciais”, eufemismo para 
designar a mediocridade assassina da desconstrução curricular iniciada 
em 2015. Acresce o absurdo dessas “aprendizagens essenciais” serem 
obviamente indissociáveis dos programas … que o despacho anulou. Nunca 
assisti a uma alteração curricular desta magnitude, feita desta maneira. O 
menor denominador comum, do qual seria expectável que tentássemos 
afastar todos os alunos, passa a ser o Santo Graal para que devemos 
conduzir todos. Eis o desígnio da “escola inclusiva”, caritativamente grátis 
para quem não puder pagar ensino privado. Eis o que os Costas (o António 
e o João) prescrevem para o futuro dos nossos jovens, se outra coisa não 
sobrar de nós, senão submissão e conformismo.
 
A versão menos elaborada e mais redutora do paradigma ideológico 
chegou, autoritária,populista, para substituir a densidade dos vários 
saberes disciplinares pela superficialidade de uma cultura digital 
estupidificante e escravizante de professores e alunos,mas favorável ao 
império das multinacionais tecnológicas, que cada vez mais grudará os 
mais desfavorecidos às suas frágeis circunstâncias de partida. O caso do 
programa de Matemática, alvo de tratamento autónomo, é paradigmático, 
neste contexto. Em 2018, via as decantadas “aprendizagens essenciais”, 
viu-se amputado de um quinto dos seus conteúdos, alguns dos quais 
críticos para a compreensão do que restou. E agora retoma a metodologia 
do “ensino pela descoberta”. 

Ora as propostas construtivistas, ditas “compreensivas” e assentes na 
“descoberta”, informadas porteorias disruptivas, têm décadas e são fósseis 
pedagógicos, que nunca solucionaram problemas. Outrossim, sempre que 
foram ensaiadas, deram desastre e retrocesso. O que se está a construir 
é uma escola com cada vez menos conhecimento, conformada com 
medíocres “competências” e indigentes “aprendizagens essenciais”. 

Seja de esquerda ou de direita, algum cidadão racional e minimamente 
informado pode dar crédito a estes próceres da destruição da escola 
pública? Continuaremos a aceitar anúncios atrás de anúncios, que nada 
significam? Aceitaremos como pedagogia a simples alienação de docentes 
e discentes e obscenas intervenções administrativas, com o efeito imediato 
de dizer aos alunos que trabalhar, ler e estudar é simplesmente inútil? 
Permitiremos que se tome a igualdade de oportunidades por nivelamento 
por baixo, como se os pobres fossem estúpidos, enquanto os ricos fogem 
para as escolas privadas, das elites financeiras? Uma democracia não 
pode aceitar a prevaricação continuada por parte de políticos e de políticas 
irresponsáveis e sem seriedade, que substituem a verdade pela mentira e 
acham que a inclusão supõe a exclusão do rigor e do conhecimento. 

Sem pudor, o monolitismo “alunocentrista”, que aprova passagens de 
ano com meia dúzia denegativas, vem neocolonizando a independência 
profissional dos docentes e o futuro dos estudantes. O conhecimento, 
fruto do pensamento estruturado pelo estudo, que nunca dispensará na 
escola a intervenção presencial do professor, está a ser perigosamente 
subalternizado pela ideia reducionista de que pode ser substituído pelas 
torrentes de informação que jorram da Internet. Foi arrepiante ver (recente 
entrevista ao Expresso) como o próprio ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior ignora o elementar: uma aulateórica não serve para repetir 
a informação disponível em vários suportes; é antes uma fonte original 
de conhecimento, na medida em que analisa, questiona, problematiza e 
relativiza essa informação. Que nem sempre seja assim, é outra questão. 
Já tínhamos vários e graves vazios provocados pela turbulência dos dois 
últimos anos lectivos. Junta-se-lhe, agora, uma autêntica terraplenagem de 
orientações curriculares estruturadas, servida pela subordinação mental 
provinciana a uma espécie de globalização digital da nossa Educação.
 

Santana Castilho

Professor do ensino superior
No “Público” de 21-07-2021.

Net
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Retirada do Afeganistão Abre Caminho 
para a China

por Con Coughlin
23 de Julho de 2021

Original em inglês: Afghan Withdrawal Opens the Way for China
Tradução: Joseph Skilnik

•	 A China, que faz uma minúscula fronteira de 75 quilômetros com o 
Afeganistão, há muito tempo cobiça estreitar os laços com Cabul, 
acima de tudo por conta das ricas, enormes e inexploradas reservas 
minerais situadas no Afeganistão.

•	 Rico em cobre, lítio, mármore, ouro e urânio, a riqueza mineral do 
Afeganistão foi estimada em mais de US$1 trilhão...

•	 Pequim goza de boas relações com o vizinho Paquistão, onde o ca-
rismático primeiro-ministro, Imran Khan já foi apelidado de “Taliban 
Khan” por apoiar o movimento islamista.

•	 Como parte dos esforços de Pequim de aprofundar e ampliar os 
seus laços com a Ásia Central, Pequim também está concentrando  
esforços na expansão de sua influência no Afeganistão, uma polí-
tica da qual a China espera colher frutos caso o Talibã atinja o seu 
objectivo de tomar o controle do país inteiro.

•	 A julgar pela sua ardente defesa na sua decisão de retirar as forças 
americanas do Afeganistão, Joe Biden claramente acredita que é do 
interesse dos Estados Unidos encerrar o seu envolvimento de duas 
décadas naquele país. Contudo, se a retirada dos EUA meramente 
abrir o caminho para a China se tornar na nova potência dominante 
no Afeganistão, então Biden será o responsável por causar, no que 
diz respeito ao Ocidente, um desastre estratégico de proporções 
épicas.

A China ,que faz uma minúscula fronteira de 75 quilômetros com o 
Afeganistão, há muito tempo cobiça estreitar os laços com Cabul, acima de 
tudo por conta das ricas, enormes e inexploradas reservas minerais situadas 
no Afeganistão. Foto: Ministro das Relações Exteriores da China Wang Yi 
(esquerda), Ministro das Relações Exteriores do Paquistão Xá Mahmood 
Qureshi (centro) e o então Ministro das Relações Exteriores do Afeganistão 
Salahuddin Rabbani na Conferência Trilateral de Ministros das Relações 
Exteriores China-Afeganistão-Paquistão em Islamabad, 7 de setembro de 
2019. (Crédito da Foto: AFP via Getty Images)

A indecente pressa da Administração Biden em retirar suas forças armadas 
do Afeganistão não só levanta a perspectiva de entregar de mão beijada 
o controle do país ao movimento islamista Talibã de linha dura. Também 
confere à China uma oportunidade de ouro de estender sua influência sobre 
este importante país estratégico da Ásia Central.

A China, que faz uma minúscula fronteira de 75 quilômetros com o 

Afeganistão, há muito tempo cobiça estreitar os laços com Cabul, acima 
de tudo por conta das ricas, enormes e inexploradas reservas minerais 
situadas no Afeganistão.

Rico em cobre, lítio, mármore, ouro e urânio, a riqueza mineral do 
Afeganistão foi estimada em mais de US$1 trilhão, recursos que poderiam 
facilmente tornar o país economicamente autossuficiente se um dia eles 
fossem operados em toda sua plenitude.

Do ponto de vista da China, o acesso às riquezas minerais do Afeganistão 
lhe daria imediato abastecimento de minerais valiosos, considerados vitais 
segundo o objectivo de longo prazo do partido comunista, para que possa 
ocupar o lugar de maior potência econômica do planeta.

Décadas de conflito incessante no Afeganistão, remontando à invasão da 
União Soviética em 1979, se traduzem até o momento em parco progresso 
no tocante à exploração das riquezas naturais do país. A corrupção 
endêmica que permeia na elite governante do país é mais uma razão para 
o avanço homeopático no índice do progresso, resultando no que se estima 
de perda para o governo afegão de cerca de US$300 milhões em relação à 
mineração a cada ano.

O ex-presidente dos EUA, Donald J. Trump, em determinado momento 
cogitou desenvolver a riqueza mineral do Afeganistão para ajudar a pagar 
o custo da coalizão militar liderada pelos EUA, que segundo estimativas 
custou aos contribuintes americanos entre US$1 a US$2 trilhões nas 
últimas duas décadas.

Agora, na esteira da decisão do presidente dos EUA Joe Biden de acelerar 
o ritmo da retirada das forças dos EUA do Afeganistão, há uma crescente 
inquietação de que a China não tardará em substituir os EUA como potência 
nº1 neste país atrasado, juntamente com todas as implicações que poderiam 
ter para a segurança do Ocidente, visto que uma série de grupos terroristas 
islamistas, como o ISIS, procuram usar o país como refúgio para planear 
ataques contra o Ocidente.

O jeito da partida dos americanos, que mostra claramente que eles não 
confiaram nos seus aliados afegãos o suficiente para avisá-los com 
antecedência de sua partida, demonstra uma preocupante falta de fé entre 
os EUA e seus aliados, apesar do facto dos dois lados terem sido aliados 
próximos há quase duas décadas.

Os EUA e outros aliados da Otan, como a Grã-Bretanha, investiram bilhões 
de dólares em treinamento e equipamento das forças de segurança afegãs 
para defenderem o país contra a ameaça do Talibã.

Não obstante, a situação no palco dos acontecimentos chegou a um 
ponto em que, sem o apoio de forças ocidentais, as forças afegãs lutarão 
bravamente contra um adversário determinado e criativo como o Talibã.

A incapacidade das forças afegãs em proteger o governo democraticamente 
eleito do país se reflecte em números recentes que mostram que o Talibã 
controla um terço de todos os 421 distritos do país, sendo que o próprio 
Talibã afirma que controla 85% do país.

Ainda que as alegações do Talibã sejam flagrantemente exageradas, 
como afirmam observadores ocidentais, está claro que o governo afegão 
capitaneado pelo presidente Ashraf Ghani se encontra sob enorme pressão 
em consequência da decisão de Biden de acelerar a retirada, diante das 
operações de combate dos EUA em vias de terminar dois meses antes do 
prazo, em setembro, originalmente estabelecido pelo presidente americano.

Conforme o porta-voz do Pentágono, John Kirby salientou no programa 
“Fox News Sunday” no fim de semana, Washington está “observando com 
profunda preocupação” os insurgentes do Talibã assumirem o controle de 
mais e mais territórios.

Com poucas perspectivas realistas de alcançar um acordo negociado entre 
Cabul e o Talibã nas negociações de paz que estão ocorrendo actualmente 
num país do Golfo, Catar, o cenário está montado para Pequim intervir e 
exercer a sua influência num país que se encontrava na esfera de influência 
de Washington desde o final dos anos de 1980.

Pequim goza de boas relações com o vizinho Paquistão, onde o carismático 
primeiro-ministro, Imran Khan já foi apelidado de “Taliban Khan” por apoiar 
o movimento islamista.
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O líder paquistanês também sofreu críticas por ter declarado o líder da Al-
Qaeda, Osama bin Laden, de “mártir” após ser morto pelas forças especiais 
dos EUA em seu esconderijo no Paquistão em 2011.

Como parte dos esforços de Pequim de aprofundar e ampliar os seus laços 
com a Ásia Central, Pequim também está concentrando os seus esforços 
na expansão de sua influência no Afeganistão, uma política da qual a China 
espera colher frutos caso o Talibã atinja seu objectivo de tomar o controle 
do país inteiro.

Investidas anteriores de Pequim no sentido de estabelecer laços no 
Afeganistão foram travadas devido à estarrecedora maneira da China de 
tratar a minoria muçulmana uigur na província de Xinjiang, no noroeste 
da China. Historicamente os uigures desfrutaram de laços estreitos com o 
Talibã, vários combatentes uigures foram enviados ao centro de detenção 
da Baía de Guantánamo em Cuba, após terem sido detidos pelas forças 
dos EUA no Afeganistão no início da intervenção militar americana de 2001 
na esteira dos atentados de 11 de setembro.

Numa tentativa de melhorar as relações com Pequim, o Talibã  recusou-se a 
condenar a perseguição chinesa aos muçulmanos de Xinjiang, declarando 
que não irá mais abrigar militantes uigures em território sob o seu controle.

Além disso, as autoridades chinesas abriram canais extra-oficiais com o 
Talibã, com o objectivo de lançar uma pá de cal na longa guerra civil do 
país.

A julgar pela sua ardente defesa na sua decisão de retirar as forças 
americanas do Afeganistão, Joe Biden claramente acredita que é do 
interesse dos Estados Unidos encerrar o seu envolvimento de duas décadas 
naquele país. Contudo, se a retirada dos EUA meramente abrir o caminho 
para a China se tornar  na nova potência dominante no Afeganistão, então 
Biden será o responsável por causar, no que diz respeito ao Ocidente, um 
desastre estratégico de proporções épicas.

La Chine  Prépara-se à Exproprier les 
Actionnaires Etrangers de la High Tech

par Gordon G. Chang
23 juillet 2021

Traduction du texte original: China Preparing to Expropriate Foreign-Held 
Tech Shares

•	 Les VIE, comme on les nomme, contournent la loi chinoise qui inter-
dit à des capitaux étrangers de prendre le contrôle des entreprises 
technologiques chinoises. Ils représentent une série d’arrangements 
contractuels complexes qui donnent aux actionnaires étrangers tous 
les avantages économiques de la propriété.

•	 Certains croient que si Pékin sortait publiquement un VIE de la lé-
galité – en d’autres termes, si une décision politique expropriait un 
porteur de parts étranger – il déclencherait un processus de type 
nucléaire qui bloquerait l’entrée des entreprises chinoises sur les 
marchés boursiers étrangers. Ils en concluent que cela ne peut pas 
arriver. L’annulation de dernière minute de l’introduction d’Ant Group 
à la bourse à Hong Kong et Shanghai en novembre dernier, a mon-
tré que Xi Jinping est prêt à tout pour protéger son système.

•	 Beaucoup oublient que le communisme chinois est intrinsèquement 
hostile au secteur privé en général et aux étrangers en particulier. La 
pseudo « ère des réformes » qui, à partir de 1978 et trois décennies 
durant, a libéralisé et ouvert au monde l’économie et le système 
financier chinois, cette ère des réformes est désormais terminée...

•	 Xi Jinping juge l’influence étrangère beaucoup trop importante au 
sein de la société chinoise et aimerait limiter autant que possible la 
part du offshore dans le capital des entreprises chinoises. Il ne serait 
pas surprenant qu’il ordonne une campagne de harcèlement des 
entreprises étrangères et que des mesures soient prises pour obli-
ger les investisseurs étrangers à quitter son pays. La structure dou-
teuse du VIE donne à Xi l’excuse parfaite pour sortir les étrangers du 
capital des entreprises prospères de haute technologie de son pays.

•	 Les investisseurs étrangers oublient trop souvent que le dirigeant 
chinois est volontaire et fera ce qu’il veut. « Ce que dit Xi Jinping, 
Xi Jinping le fait », a clairement expliqué Bartiromo. « C’est la seule 
définition de la loi. »

Xi Jinping juge l’influence étrangère déjà trop importante au sein de la 
société chinoise et aimerait limiter au maximum la part du offshore dans 
le capital des entreprises chinoises. Les investisseurs étrangers oublient 
trop souvent que le dirigeant chinois est volontaire et fera ce qu’il veut. Il 
ne serait pas surprenant que Xi ordonne une campagne de harcèlement 
des entreprises étrangères et que des mesures soient prises pour obliger 
les investisseurs étrangers à quitter son pays. Photo : Xi (au centre) lors 
du défilé militaire organisé pour le 70e anniversaire de la création de la 
République populaire de Chine, le 1er octobre 2019 à Pékin. (Photo par 
Andrea Verdelli/Getty Images)

« Que doivent comprendre les investisseurs, pour ceux qui croient que je veux 
mettre un pied dans le financement des entreprises chinoises ? » a demandé 
Maria Bartiromo le 14 juillet, lors de «Mornings with Maria», l’émission de 
Fox Business qu›elle anime.

La réponse est que Pékin est sur le point d’exproprier les investisseurs 
étrangers du capital des entreprises technologiques chinoises. Les structures 
financières complexes que nombre d’entreprises de la High Tech ont utilisées 
pour attirer les investissements étrangers posaient déjà problème au regard 
du droit chinois, mais elles servent désormais de prétexte à Xi Jinping, le 
dirigeant chinois, pour lancer une campagne de confiscation.

Tout a commencé par d’étonnantes attaques réglementaires de Pékin contre 
DiDi Global. Le 30 juin, la société a été introduite sur le Big Board et a levé 
4,4 milliards de dollars d’épargne publique. Deux jours plus tard, le ministère 
chinois du cyberespace a ordonné l’interruption du téléchargements de DiDi 
Chuxing, la très populaire application de covoiturage de DiDi Global.

Les régulateurs chinois ont ensuite multiplié les enquêtes sur le management 
de l’entreprise. Ainsi, le 16 juillet, le ministère du Cyberspace et six autres 
agences gouvernementales chinoises (le ministère de la Sécurité publique, 
le ministère de la Sécurité d’État, le ministère des Ressources naturelles, 
le ministère des Transports, l’Administration fiscale et l’Agence nationale 
chargée du contrôle des opérations en bourse) — ont commencé « une 
inspection sur place de la cybersécurité » de DiDi Chuxing .

Pourquoi cibler DiDi ? Tout d’abord parce qu’il s’agit d’une VIE (Entité a 
détenteur de droit variable), une structure juridique que les entreprises de 
haute technologie ont mis au point pour lever des capitaux sur les marchés 
étrangers. Les VIE, comme on les appelle, contournent la loi qui boute 
les étrangers hors du capital des entreprises High Tech chinoises. Ces 
arrangements contractuels complexes donnent effectivement aux porteurs 
de parts étrangers un équivalent du droit de propriété.
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L’interdiction faite aux étrangers de détenir tout ou partie du capital d’une 
entreprise chinoise de High Tech explique pourquoi lesdits investisseurs se 
sont tenus à l’écart de l’une des introductions en bourse les plus attendues 
de l’histoire financière chinoise, la cotation d’Alibaba. En revanche, en 
2014, les investisseurs étrangers se sont rués sur les titres d’Alibaba Group 
Holding Limited, une société domiciliée aux îles Caïmans. Alibaba Group 
Holding Limited est la holding de tête d’une VIE complexe.

Le VIE d’Alibaba était douteux. La Cour suprême de Chine populaire, la 
plus haute instance juridique de Chine, a jugé en 2012 que les accords 
contractuels qui liaient Chinachem à China Menshing Banking corp, - un 
équivalent VIE - étaient illégaux en vertu du droit chinois des contrats.

Chinachem, une entreprise de Hong Kong, avait investi de manière indirecte 
dans China Minsheng Banking Corp. Après la montée en flèche de la valeur 
des actions de Minsheng - la participation de Chinachem a été multipliée 
par près de 64 -, les autorités chinoises ont exclu Chinachem confisquant 
au passage ses intérêts dans la banque.

La décision Chinachem a clairement indiqué que les montages complexes 
qui avaient uniquement pour but de contourner la loi chinoise ne seraient 
plus tolérés. La Chine étant une juridiction de droit civil, cette décision ne 
constituait pas à proprement parler un précédent. Le raisonnement du 
tribunal était en outre solide et cohérent avec la jurisprudence d’autres pays. 
Il n’est pas surprenant que les décisions arbitrales rendues à Shanghai sur 
les structures VIE soient arrivées au même résultat.

Les actionnaires de Minsheng n’ont pas été les seuls à agir de manière 
sournoise. Jack Ma, co-fondateur d’Alibaba et ex-dirigeant, avait monté un 
VIE pour persuader Yahoo! de prendre une solide position minoritaire dans 
Alibaba en 2005. En 2009 et 2010, dans une opération en deux étapes, 
Ma a transféré Alipay, la plate-forme de paiement en ligne d’Alibaba, à une 
entité au sein de laquelle il détenait lui-même une participation substantielle. 
Ma n’en a pas informé Yahoo!

Quand Yahoo! a été informé de ce transfert clandestin d’actifs, Ma a déclaré 
que la Banque de Chine populaire, la banque centrale, avait conditionné 
l’octroi d’une autorisation à cette opération. Ma a donc fait valoir que le VIE 
empêchait le fonctionnement d’Alipay.

Par la suite, les autorités chinoises ont considéré que bien des VIE conclus 
dans d’autres secteurs étaient illégaux. L’Administration générale de la 
presse et des publications, par exemple, les a même interdits au début des 
années 2010, alors que pour ce secteur, ils étaient auparavant d’usage 
courant.

Il y eut aussi le cas de China Unicom. Au milieu des années 1990, le 
gouvernement central chinois a autorisé les entreprises étrangères à 
investir dans China Unicom par le biais du VIE Chine-Chine-Etranger, qui 
contournait l’interdiction des investissements offshore. Par la suite, Pékin a 
dénoué cet accord de manière autoritaire, au détriment des investisseurs 
étrangers d’Unicom.

En dépit de ces péripéties juridiques, le gouvernement chinois encourage-
t-il les VIE et les financements offshore ? « Presque toutes les sociétés 
chinoises sont cotées aux États-Unis via une structure VIE ; c’est à une VIE 
que les fonds de pension et les fonds d’investissement confient leur argent 
», a déclaré Winston Ma de l’Université de New York et auteur de The Digital 
War (La Guerre Numérique) au Wall Street Journal.

Les investisseurs étrangers n’ont pas hésité à se précipiter sur les offres 
récentes, dont celle de DiDi Global. Les étrangers veulent désespérément 
pénétrer le secteur technologique chinois quitte à enfreindre les lois de ce 
pays.

L’ambiance à Pékin est cependant en train de changer. « Auparavant, les 
dirigeants chinois considéraient l’investissement étranger comme un moyen 
pour les entreprises chinoises d’acquérir un prestige international. Mais les 
dirigeants actuels désapprouvent ce modèle en raison de leurs craintes 
de voir des informations sensibles tomber entre des mains étrangères », a 
rapporté le Wall Street Journal dans un article consacré aux Structure VIE.

Le soupçon que le ministère chinois du cyberespace et les régulateurs 
chinois font peser sur les entreprises à VIE n’a donc rien d’étonnant. 
L’entreprise chinoise LinkDoc a récemment supprimé une introduction en 
bourse structurée autour d’un VIE.

À l’heure actuelle, les régulateurs chinois prévoient d›instaurer une 
approbation préalable des accords de VIE, plutôt que leur démantèlement.

La prochaine étape sera-t-elle un débouclage des VIE existants ? Le Parti 
communiste a attisé la colère déjà bouillonnante contre les étrangers au 
sein de la société chinoise. Les autorités réexaminent les accords VIE, 
parce que Pékin souhaite que les bénéfices générés sur le marché chinois 
soient réinvestis en Chine.

Les gens croient qu’une mise hors la loi des VIE– en d’autres termes, une 
expropriation des actionnaires étrangers – causerait un choc comparable 
à une déflagration nucléaire, boutant les nouvelles entreprises chinoises 
hors des marchés boursiers étrangers. Cela n’a aucune chance d’arriver 
croient-ils. L’annulation à la dernière minute de l’introduction d’Ant Group 
à la bourse de Hong Kong et Shanghai en novembre dernier a cependant 
montré que Xi Jinping est prêt à tout pour protéger son système.

Le communisme chinois, il ne faut pas l’oublier, est intrinsèquement hostile 
au secteur privé en général et aux étrangers en particulier. L’ « ère des 
réformes » – la libéralisation et l’ouverture au monde de l’économie et du 
système financier qui a commencé en 1978– est maintenant terminée, et 
cette période d’espoir qui a duré trois décennies commence à ressembler à 
une aberration dans l’histoire de la Chine communiste.

« Il y avait un objectif, une réelle volonté de travailler avec le marché », a 
déclaré Fraser Howie à John Batchelor de CBS Eye on the World, le 12 
juillet dernier. « Les restrictions ont toujours existé et le marché chinois n›a 
jamais été réellement libre ni ouvert, mais Xi Jinping a simplement changé 
les règles du jeu, et il a mis un terme à l›ère des réformes. L’époque est 
désormais à la sécurité, à l’idéologie, à la discipline du Parti.

Howie, co-auteur de Red Capitalism : The Fragile Financial Foundation 
of China’s Extraordinary Rise (Capitalisme Rouge : le fragile fondement 
financier de l’extraordinaire développement de la Chine), l’affirme, « Le 
message du Parti est le suivant : « nous savons ce qui est le mieux pour 
nous, et nous irons de l’avant quels que soient les dommages. »

Xi Jinping pense que la société chinoise est trop perméable à l’influence 
étrangère, et qu’il convient de limiter autant que possible la constitution 
d’une propriété offshore sur les entreprises chinoises. Dans le cadre de 
cet effort, il n’est pas exclu qu’il entame une campagne de harcèlement 
de long terme pour obliger les investisseurs étrangers à quitter son pays. 
La structure douteuse du VIE donne également à Xi une excuse parfaite 
pour exproprier les actionnaires étrangers des entreprises technologiques 
chinoises prospères.

Les investisseurs étrangers l’oublient souvent, le dirigeant chinois, est 
volontaire et fera ce qu’il veut. « Ce que dit Xi Jinping, Xi Jinping le fait », a 
correctement souligné Bartiromo. « Sa parole est la loi. »

Gordon G. Chang est l’auteur de The Coming Collapse of China, il est senior 
fellow du Gatestone Institute et membre de son conseil consultatif.
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Os Combatentes do Ultramar
Raul de Almeida, Politólogo 08 Abril 2021, https://jornaleconomico.sapo.pt/
noticias/os-combatentes-do-ultramar-723674
 
Portugal tem uma dívida de gratidão com todos os combatentes sua longa 
história. De Ourique ao Ultramar, a História e as diferentes dimensões de 
Portugal foram sempre garantidas por combatentes valorosos.

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

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

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

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

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

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

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

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

Não, os Combatentes do Ultramar, como os outros Combatentes 

ABSURDO
Por Dra Margarida Gomes de Oliveira. 

Médica séria e honesta, corajosa. Das poucas que ainda nos faz acreditar 
que nesta Classe há quem mereça a nossa confiança.
 
Penso que estará mais uma vez impedida pelo Facebook de  esclarecer, 
por bem. Por isso cabe-nos a nós continuar a dar-lhe a palavra. Copiem e 
Partilhem!
: 
“Quem são os donos ou os empregados dos restaurantes ou dos hotéis 
para terem acesso aos dados de saúde de cada cliente?
Acaso sabem ler ou interpretar um teste diagnóstico?
Será que o vão conjugar com a medição da temperatura?
O que tem a Comissão Nacional da Protecção de Dados a dizer sobre isto?
Acaso os funcionários ou proprietários hoteleiros são alguma autoridade de 
saúde?
Também passam a ter autoridade para decretar isolamentos e proceder a 
prisão preventiva do cliente?
Não estarão a incorrer em crime de usurpação de funções ou isso já está 
acautelado por um qualquer diploma espúrio já que a constituição foi para 
o lixo?
E o que dizer do crime de discriminação de que serão cúmplices?
Aonde ficam o Direito Inalienável à Integridade Física, ao Consentimento 
informado e à privacidade dos clientes?
E caso o teste rápido seja exigido presencialmente e no que concerne ao 
material de colheita, que é material biológico, o que lhe vão fazer? 
- Será o cliente a guardá-lo num saquinho para o deitar no lixo lá de casa?
- Vão ter, os restaurantes e os hotéis, contentores específicos para o 
colocar? 
- Ou será que os cotonetes cheios de cuspo e de mau hálito vão ficar no 
caixote aberto ali à entrada do restaurante ou na papeleira do concierge?
- E se um tipo for covid negativo mas tiver tuberculose, por exemplo?  Fica 
ali o cotonete ao ar na papeleira ou no saquinho na algibeira do cliente, 
porque “o que não mata engorda”?
E se alguém na esplanada precisar de ir ao WC?
- Vai ter o restaurante um circuito Apartheid?
- Ou vão montar uma WC portátil à porta para os impuros?
- Ou será que além de mordaça também vamos ter que passar a andar de 
fralda ou algaliados?
A Estupidez Humana é de facto infinita.
E a Crueldade está ao rubro.

Oh Povo triste! Que nem a Liberdade compreendes muito menos a 
mereces...”

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

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

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia
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Ajudemos os COMANDOS 
do Curso 127 que 

foram constituídos 
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NIB - 0033-0000-
45536014942-05

A Associação de Comandos 

agradece-vos

MAMA SUME
O Presidente da AC

José Lobo de Amaral

As despesas são exorbitantes,
e a vossa colaboração esperada

é muito apreciada, 
Pelos Comandos e Portugal.

MAMA SUME



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

12

Vice Almirante Gouveia e Melo
 
 Não sei quem é este senhor que escreve o artigo, mas faço minhas as suas 
palavras ! V.D.

  Por Manuel Lopes da Costa, Empresário .Partner at BearingPoint.

Esperei passar pela experiência de ser vacinado para escrever este artigo. 
Quis vivenciar o que toda a gente me ia relatando. E, de facto, estamos de 
parabéns! Estamos todos e, em particular, estão o senhor vice-almirante 
Gouveia e Melo e toda a instituição militar que representa.

Esta deve ter sido a melhor decisão que este governo tomou, a de 
nomear, a 3 de Fevereiro de 2021 “Vice-almirante Gouveia e Melo é o 
novo coordenador do Plano de Vacinação contra a covid-19” (in publico.
pt). Com esta escolha, passámos a ter um plano altamente profissional. 
Um plano organizado ao mínimo detalhe, a funcionar às mil maravilhas 
e sem nada que possa ser imputado à sua concretização. Os centros de 
vacinação, todos eles sem exceção, funcionam tão bem que, sinceramente, 
quando foi a minha vez, vi-me obrigado a esfregar várias vezes os olhos 
e a beliscar-me, para me consciencializar que, nem estava a dormir, nem 
estava a ser vacinado num país nórdico. Tudo com “conta peso e medida”, 
sem exageros, mas na medida certa: desde a entrada, onde somos 
recebidos com gentileza, seguindo-se o preenchimento do impresso em 
mesas próprias e com canetas estrategicamente colocadas, passando pela 
zona dos computadores, a que se segue a zona de espera constituída por 
filas de cadeiras perfeitamente alinhadas. As pessoas são chamadas pela 
exacta ordem em que chegaram — sem ninguém ser ultrapassado, sem 
chico espertismo — para uns cubículos de tamanho ideal para o acto da 
administração da vacina. Aí, os enfermeiros repetem, vezes sem conta, 
o mesmo procedimento, sempre sorridentes, sempre com uma palavra 
amiga, e fazem, outra e outra vez, as mesmas perguntas e dão os mesmos 
conselhos, fazendo-nos, no entanto, acreditar, a cada um de nós, que 
esta é a primeira vez que o fazem. Tudo termina numa sala de recobro, 
uma vez mais, organizada na perfeição, onde se aguarda, por razões de 
segurança, os trinta minutos estipulados de verificação no caso de surgir 
alguma reação adversa. Ao sair das instalações, verifiquei que, ao todo, 
tinham passado quarenta minutos e que tudo tinha sido, e continuava a ser, 
sequencial, que ninguém — e éramos muitos — protestou, levantou a voz, 
disse mal ou criticou fosse o que fosse. Mais: cheguei, bem à portuguesa, 
em cima da hora, com uns meros cinco minutos de antecedência e, ainda 
assim, fui vacinado à hora marcada — hora essa que foi registada por uma 
enfermeira que, orgulhosamente, exclamou: “continuamos a horas!”.

Este é outro país, é algo digno de outro país. Ou talvez não. Na verdade, 
é a prova provada daquilo que todos sabemos: que os portugueses 
são os melhores trabalhadores do mundo em locais organizados, com 
procedimentos claros e precisos. Ora, a competência na execução deste 
processo, deve-se à instituição militar. Essa instituição, tantas vezes 
maltratada pela nossa sociedade civil, pelos ideais de alguma esquerda 
mas não só, tão incompreendida relativamente aos seus valores, 
procedimentos e disciplina, acabou por dizer “presente!” e fazer a diferença. 
Não nos podemos esquecer da pouca-vergonha que foi a coordenação do 
plano de vacinação enquanto esteve a cargo de um civil. Aconteceu de 
tudo um pouco, nomeadamente situações pouco edificantes ou dignas 
de um país de outras paragens. Desde o desvio de vacinas sem nexo, 
ao aproveitamento das ditas sobras por parte de autarcas, membros de 
instituições de solidariedade social e seus familiares, à vacinação de quem 
não tinha prioridade por aquela ou outra razão. O plano de vacinação, na 
altura, seguiu basicamente as leis do faroeste. O pior da nossa sociedade, 
da nossa mesquinhez, da nossa falta de organização, veio ao de cima 
sem qualquer esperança de que pudesse vir a ter solução.  Quem não 
se recorda de notícias como: “Bastonária da Ordem dos Enfermeiros diz 
que há hospitais e lares onde as vacinas para os profissionais de saúde 

estão a ser desviadas” (in TSF.pt de 21/01/2021), ou “Há mais um autarca 
que foi vacinado sem estar no grupo prioritário — “porque havia sobras” 
(in Observador.pt de 22/’1/2021) ou ainda “Desvio de vacinas. Há novas 
denúncias de alegados abusos” (in sicnoticias.pt de 02/02/2021).
Estes são alguns exemplos do forrobodó a que todos assistimos até 
chegar o senhor vice-almirante e vestir o camuflado — que muitos, 
aparvalhadamente ou ignorantemente, criticaram — e, basicamente, pôr 
ordem no país relativamente a todo este processo. Não será certamente 
coincidência que, desde que Gouveia e Melo tomou conta da pasta, nunca 
mais houve uma única, repito, uma única, notícia sobre desvios, furtos 
ou manuseamento menos correcto das vacinas ou de tudo o que a estas 
diz respeito. Os meus mais sinceros parabéns senhor vice-almirante! O 
senhor tem vindo, com a sua mestria e a sua capacidade de organização, 
a dignificar a instituição militar e o país e a mostrar que, em Portugal, 
é possível trabalhar com competência até nas circunstâncias mais 
complicadas. A instituição militar a que pertence, e que se baseia, antes 
de mais, na disciplina e no respeito (respeito pela hierarquia, respeito pela 
missão, respeito que cada um tem em realizar na perfeição, e na plenitude, 
a tarefa que lhe é confiada pela voz de comando — porque, caso contrário, 
pode colocar em causa a vida de todo um colectivo) é um exemplo que 
deveria ser seguido por muitas empresas e trabalhadores civis. A disciplina 
em aceitar cumprir os procedimentos para realizar as tarefas necessárias, 
tais quais foram idealizadas, e sem imediatamente procurar alternativas 
com vista ao facilitismo, o facto de aceitar que quem as concebeu e 
idealizou tem seguramente mais conhecimentos e mais experiência do que 
quem tem que as implementar, é a base fundamental para conseguirmos, 
colectivamente, aumentar os nossos índices de produtividade e criar 
uma sociedade mais respeitadora das missões que cabem a cada um de 
nós. Portugal tem muito a ganhar com a instituição militar. Com os seus 
ensinamentos, com os seus valores e, isto, por muito que isso possa custar 
a admitir por parte de algumas das suas élites.
Ultimamente, dei comigo a pensar que, talvez, tenha sido um erro enorme 
o ter-se acabado com o Serviço Militar Obrigatório. Talvez não fossem 
precisos os 18 ou mesmo 22 meses (na Força Aérea e Marinha) obrigatórios 
como era no meu tempo mas, seguramente, três meses de recruta, a todas 
as portuguesas e portugueses com 18 anos, fariam muito bem a toda a 
sociedade. Transmitiriam, entre outros, disciplina, espírito de sacrifício, 
hábitos de higiene, respeito pelas instituições e pela hierarquia, admiração 
pela nação e pelos seus símbolos. Tudo valores que temos vindo a perder, 
eliminados porque, erradamente, o recrutamento militar foi conotado como 
uma prática pouco vanguardista, senão mesmo revivalista. E, assim, a 
nossa sociedade perdeu a hipótese de transmitir às suas filhas e filhos 
um conjunto de valores fundamentais, permitindo que vivenciassem, em sã 
convivência, vários jovens oriundos de diferentes classes sociais, com graus 
de escolaridade diferentes, algo que hoje não é nada usual. Estes jovens, 
durante esse tempo, criariam relações de camaradagem e respeito pelas 
realidades diferentes de uns e outros, algo que lhes seria certamente muito 
útil para as suas vidas profissionais. Os futuros líderes entenderiam melhor 
os seus liderados, assim como os futuros trabalhadores demonstrariam 
maior respeito pelos seus chefes.

Princípios esses que, como podemos diariamente verificar, nos fazem 
muita falta. A seriedade, a honestidade, o brio pelo correcto e atempado 
cumprimento de tarefas e missões, é algo que a instituição militar nos pode 
e deveria transmitir, enriquecendo grandemente a sociedade civil como um 
todo. E, para tal, bastaria investir três meses de uma vida. Só três meses em 
que, em vez de, durante esse período, correr para os concertos e os festivais 
ou fazer Interrail, poderíamos ganhar competências, comportamentos, 
sentido de responsabilidade e coluna vertebral, tudo o que tanta falta nos faz.

Senhor vice-almirante, não existem palavras para lhe agradecer o que 
está a fazer pelo país. Se alguém merece uma medalha, a mais alta 
condecoração nacional, uma Ordem da Torre e Espada, atrever-me-ia a 
propor ao senhor Presidente da República, que seja o senhor. Se alguém 
merece uma promoção, e que todos os portugueses entenderiam como 
justa e merecida, é o senhor. Ganhando dez vezes menos que muitos 
dos nossos gestores, e de forma sacrificada, sem que nunca se lhe tenha 
ouvido uma única queixa, o senhor lançou mãos à obra e fez mais pelo 
país em quatro meses do que muitos alguma vez farão numa vida cheia de 
privilégios. Se, ao passar na rua, a população reconhecida lhe agradecer, 
não se espante. Tenha muito orgulho pelo que foi capaz de concretizar num 
ambiente muito complicado — e sabe Deus com que sacrifícios e contra 
que marés teve de remar para conseguir que Portugal estivesse a ser 
vacinado a bom ritmo. E, acima de tudo, honrou a sua corporação, honrou 
a Marinha, honrou a instituição militar. Parabéns, tornou-se um verdadeiro 
exemplo, uma referência para todos nós.
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Charlemagne

Charlemagnen, du latin Carolus Magnus, ou Charles 1er dit « le Grand », né 
à une date inconnue (vraisemblablement durant l’année 742, voire 747 ou 
748, peut-être le 2 avril), mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle, est un roi 
des Francs et empereur. Il appartient à la dynastie des Carolingiens. Fils de 
Pépin le Bref, il est roi des Francs à partir de 768, devient par conquête roi 
des Lombards en 774 et est couronné empereur à Rome par le pape Léon III 
le 24 ou 25 décembre 800, relevant une dignité disparue en Occident depuis 
la déposition, trois siècles auparavant, de Romulus Augustule en 476.

Roi guerrier, il agrandit notablement son royaume par une série de campagnes 
militaires, en particulier contre les Saxons païens dont la soumission fut 
difficile et violente (772-804), mais aussi contre les Lombards en Italie et 
les musulmans d’al-Andalus. Souverain réformateur, soucieux d’unification 
religieuse et de culture, il protège les arts et lettres et est à l’origine de la « 
renaissance carolingienne ». Son œuvre politique immédiate, l’Empire, ne lui 
survit cependant pas longtemps. Se conformant à la coutume successorale 
germanique, Charlemagne prévoit dès 806 le partage de l’Empire entre 
ses trois fils. Après de nombreuses péripéties, l’Empire ne sera finalement 
partagé qu’en 843 entre trois de ses petits-fils, lors du traité de Verdun.

Le morcellement féodal des siècles suivants, puis la formation en Europe 
des États-nations rivaux condamnent à l’impuissance ceux qui tentent 
explicitement de restaurer l’Empire d’Occident, en particulier les souverains 
du Saint-Empire romain germanique, d’Otton Ier en 962 à Charles Quint au 
xvie siècle, voire Napoléon Ier, hanté par l’exemple du plus éminent des 
Carolingiens.

La figure de Charlemagne a été l’objet d’enjeux politiques en Europe, 
notamment entre le xiie et le xixe siècle entre la nation germanique qui 

considère son « Saint-Empire romain 
» comme le successeur légitime de 
l’empereur carolingien, et la nation 
française qui en fait un élément 
central de la continuité dynastique 
des Capétiens. Charlemagne est 
parfois considéré comme le « Père 
de l’Europe » pour avoir assuré le 
regroupement d’une partie notable 
de l’Europe occidentale, et posé des 
principes de gouvernement dont ont 
hérité les grands États européens.

Les deux principaux textes du 
ixe siècle qui dépeignent le 
Charlemagne réel, la Vita Caroli 
d’Éginhard et la Gesta Karoli Magni 
attribuée à Notker le Bègue, moine 
de Saint-Gall, l’auréolent également 
de légendes et de mythes repris 
au cours des siècles suivants 
: « Il y a le Charlemagne de la 
société vassalique et féodale, le 
Charlemagne de la Croisade et de 
la Reconquête, le Charlemagne 
inventeur de la Couronne de France 
ou de la Couronne impériale, le 
Charlemagne mal canonisé mais 
tenu pour vrai saint de l’Église, le 
Charlemagne des bons écoliers ».

Charlemagne est, par tolérance du 
pape Benoît XIV, un bienheureux 
catholique fêté localement le 28 janvier. 
En effet, en 1165, l’empereur Frédéric 
Ier Barberousse obtient la canonisation 
de Charlemagne par l’antipape Pascal 
III13. De nombreux diocèses du 
nord de la France inscrivent alors 
Charlemagne à leur calendrier et, en 
1661, l’université de Paris le choisit 
pour saint patron. Aujourd’hui encore, 
la cathédrale d’Aix-la-Chapelle fait 
vénérer ses reliques. Pourtant, l’Église 
catholique a retiré de son calendrier 
« l’empereur qui convertit les Saxons 
par l’épée plutôt que par la prédication 
pacifique de l’Évangile »
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E ainda dizem que já estamos no século XXI...”
Por Lourdes dos Anjos:/professora primária

 
Um dos textos que mais me custou a  escrever e por isso tem mais 

lágrimas do que palavras.

“Estávamos ainda no século XX, no longínquo ano de 1968, quando a vida 
me deu oportunidade de cumprir um dos meus sonhos: ser professora. Dei 
comigo numa escola masculina, ali muito pertinho do rio Douro, na primeira 
freguesia de Penafiel, no lugar de Rio Mau.Era tão longe, da minha rua do 
Bonfim, não podia vir para casa no final do dia, não tinha a minha gente, e 
eu era uma menina da cidade com algum mimo, muitas rosas na alma, e 
tinha apenas 18 anos. Nada me fazia pensar que tanta esperança e tanta 
alegria me trariam tanta vida e tantas lágrimas. Os meninos afinal eram 
homens com calos nas mãos, pés descalços e um pedaço de broa no bolso 
das calças remendadas.

As meninas eram mulheres de tranças feitas ao domingo de manhã antes 
da missa, de saias de cotim, braços cansados de dar colo aos irmãos mais 
novos, e de rodilha na cabeça para aguentar o peso dos alguidares de 
roupa para lavar no rio ou dos molhos de erva para alimentar o gado.

As mães eram mulheres sobretudo boas parideiras, gente que trabalhava 
de sol a sol e esperava a sorte de alguém levar uma das suas cachopas 
para a cidade, “servir” para casa de gente de posses. Seria menos uma 
malga de caldo para encher e uns tostões que chegavam pelo correio, no 
final de cada mês.

Os homens eram mineiros no Pejão, traziam horas de sono por cumprir, 
serviam-se da mulher pela madrugada, mesmo que fosse no aido das 
vacas enquanto os filhos dormiam (quatro em cada enxerga), cultivavam as 
leiras que tinham ao redor da casa, ou perto do rio e nos dias de invernia, 
entre um jogo de sueca e duas malgas de vinho que na venda fiavam até 
receberem a féria, conseguiam dar ao seu dia mais que as 24 horas que 
realmente ele tinha. Filhos, eram coisas de mães e quando corriam pró torto 
era o cinto das calças do pai que “inducava” … e a mãe também “provava 
da isca” para não dizer amém com eles…E os filhos faziam-se gente.

E era uma festa quando começavam a ler as letras gordas dum velho 
pedaço de jornal pendurado no prego da cagadeira da casa…o menino já 
lia.. ai que ele é tão fino… se Deus quiser, vai ser um homem e ter uma 
profissão!

Ai como a escola e a professora eram coisas tão importantes!

A escola que ia até aos mais remotos lugares, ao encontro das crianças 
que afinal até nem tinham nascido crianças…eram apenas mais braços 
para trabalhar, mais futuro para os pais em fim de vida, mais gente para 
desbravar os socalcos do Douro, mais vozes para cantar em tempo de 
colheitas.

E os meninos ensinaram-me a ser gente, a lutar por eles, a amanhar a 
lampreia, a grelhar o sável nas pedras do rio aquecidas pelas brasas, a 
rir de pequenas coisas, a sonhar com um país diferente, a saber que ler e 
escrever e pensar não é coisa para ricos mas para todos, para todos.

E por lá vivi e cresci durante três anos e por lá fiz amigos e por lá semeei 
algumas flores que trazia na alma inquieta de jovem que julgava conseguir 
fazer um mundo menos desigual.

E foi o padre António Augusto Vasconcelos, de Rio Mau, Sebolido, Penafiel, 
que me foi casar ao mosteiro de Leça do Balio no ano de 1971 e aí me 
entregou um envelope com mil oitocentos e três escudos (o meu ordenado 
mensal) como prenda de casamento conseguida entre todos os meus 
alunos mais as colegas da escola mais as senhoras da Casa do Outeiro. 
E foi na igreja de Sebolido que baptizou o meu filho, no dia 1 de janeiro de 
1973.

E é deste povo que tenho saudades. O povo que lutou sem armas, que 
voou sem asas, que escreveu páginas de Portugal sem saber as letras do 
seu próprio nome.

Hoje, o povo navega na internet, sabe a marca e os preços dos carros topo 
de gama, sabe os nomes de quem nos saqueia a vida e suga o sangue, 

mas é neles que vai votando enquanto continua á espera de um milagre 
de Fátima, duns trocos que os velhos guardaram, do dia das eleições 
para ir passear e comer fora, de saber se o jogador de futebol se zangou 
com a gaja que tinha comprado com os seus milhões, e é claro de ver um 
filmezito escaldante para aquecer a sua relação que estava há tempos no 
congelador.
As escolas fecharam-se, os professores foram quase todos trocados por 
gente que vende aulas aqui, ali e acolá, os papás são todos doutores da 
mula russa e sabem todas as técnicas de educação mas deseducam os 
seus génios, os pequenos /grandes ditadores que até são seus filhinhos e 
o país tornou-se um fabuloso manicómio onde os finórios são felizes e os 
burros comem palha e esperam pelo dia do abate.

Sabem que mais?!

Ainda vejo as letras enormes escritas no quadro preto da escola masculina, 
ao final da tarde de sábado, por moços de doze e treze anos com estes dois 
pedidos que me faziam: “Professora vá devagar que a estrada é ruim, e não 
se esqueça de trazer na segunda-feira, papel macio pró cu e roupa boa dos 
seus sobrinhos prá gente”.

Esta gente foi a gente com quem me fiz gente.

Hoje, não há gente… é tudo transgénico .

O povo adormeceu à sombra do muro da eira que construiu mas os 
senhores do mundo estão acordadinhos e atentos, escarrapachados nos 
seus solários “badalhocamente” ricos e extraordinariamente felizes porque 
inventaram máquinas e reinventaram novos escravos.
Dizem que já estamos no século XXI...”
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Delação!
Medina garante que a delação foi um erro técnico administrativo de 
procedimentos. Não é verdade! Não é um caso de protocolo, nem um erro 
de rotinas, é uma questão de controlo da liberdade de expressão!
 

Por António Barreto

Em 2021, na Europa, continente dos direitos e das liberdades, terra de asilo 
e refúgio, em Portugal, Estado democrático há quase cinquenta anos, mais 
propriamente na capital, Lisboa, a Câmara Municipal tem gesto horrendo 
de delação e insídia.

É possível que o Presidente da Câmara, Fernando Medina, e o seu gabinete 
de apoio não tenham querido expressamente agradar ao governo russo e 
entregar os cidadãos que se manifestaram em Lisboa. É também possível 
que a Câmara de Lisboa não tenha desejado encantar os governos de Israel, 
da China e da Venezuela, fornecendo-lhes coordenadas de opositores. 
É finalmente provável que, dada a diversidade de governos em causa, a 
Câmara de Lisboa não esteja a seguir os caminhos da cumplicidade política. 
Muito bem. É sempre bom deixar a porta aberta a uma explicação inocente. 
Mas a verdade é que a Câmara de Lisboa praticou, durante anos, actos 
moralmente reprováveis e politicamente condenáveis.

O presidente da Câmara pediu desculpas. Mas não respondeu a dúzias de 
perguntas. Não revelou responsabilidades, não esclareceu o comportamento 
da sua instituição. O presidente da Câmara pediu perdão, mas defendeu-se 
mal e não foi convincente. Depois das desculpas de mau pagador, criticou 
os adversários políticos. Donzela ferida, tratou-os de oportunistas. Contra-
atacou, na crença de que era essa a melhor defesa. Mas admitiu que as 
informações poderiam ser dadas a países democráticos.

O Governo, a quem se exige explicação pronta, parece estar ausente. 
Pretende que o problema se limite a Lisboa e seja uma questão municipal. 
Mas não pode escapar a várias exigências, como seja a de verificar quantos 
municípios fazem o mesmo. Assim como de responder a afirmações claras 
do embaixador russo, segundo as quais a sua embaixada recebe muitas 
informações deste tipo e que as outras embaixadas também.

Os silêncios e os adiamentos do primeiro-ministro foram confrangedores. 
Assim como os dos ministros dos Negócios Estrangeiros, da Administração 
Interna e da Justiça. Onde está a decisão de mandar efectuar inquérito 
urgente? Que outros organismos fornecem dados pessoais e políticos às 
embaixadas? E às polícias? Quantas câmaras municipais (são 308 no país 
inteiro) têm as mesmas rotinas? Quantas enviam dados pessoais e políticos 
às embaixadas? E aos serviços de informação?

 
Medina lidera Lisboa 
há seis anos e candi-
data-se a novo man-
dato 

Por ENRIC VIVES-
RUBIO 

Nomes individuais? 
Com dados e coor-
denadas? Para as 
polícias? Enviados 
pela autarquia? A que 
título? Denúncia? Vigi-

lância? Moralidade de costumes? Espionagem politica?

Em tudo quanto se vê, ouve e lê sobre este assunto, há frequentemente 
um gosto amargo. Muita gente, autoridades, jornalistas, comentadores e 

académicos, sugere que há modos aceitáveis e denúncias justificadas. “Se 
é um país democrático…”, alvitra um. “Se for um país da União Europeia…”, 
sugere outro. “Se ainda fosse um país da NATO…”, aconselha ainda outro.
Ou então, há quem aceite facilmente que nomes de pessoas possam ser 
enviados para a PSP, a GNR, o SIS e outras polícias. Nomes individuais? 
Com dados e coordenadas? Para as polícias? Enviados pela autarquia? A 
que título? Denúncia? Vigilância? Moralidade de costumes? Espionagem 
politica? Custa acreditar que os nossos contemporâneos, portugueses 
ou europeus, estejam assim tão insensíveis às questões de direitos 
fundamentais e da liberdade individual.

Parece que estão aceites normas condenáveis. Por exemplo, pode enviar-
se informação pessoal e política a embaixadas de países democráticos, 
amigos e aliados! Tal é errado! Não se deve enviar informação deste tipo 
a nenhuma embaixada, amiga ou não. Desde que ao abrigo de tratado 
internacional e sem qualquer implicação política, as únicas informações 
pessoais que poderão ser objecto de transmissão cuidadosa e condicional 
são as que dizem respeito a criminosos procurados pela Interpol, assassinos, 
salteadores e traficantes de qualquer coisa.

Não se pode nem deve enviar informação deste género a nenhum país, 
seja qual for o regime. Tanto faz que seja a Rússia ou a China, a Espanha 
ou a Itália! Isto não se faz, ponto final!

Parece que se pode enviar informação pessoal e política a países 
democráticos que respeitem a Convenção dos Direitos Humanos. Falso! 
Não se pode nem deve enviar informação deste género a nenhum país, 
seja qual for o regime. Até porque seria necessário avaliar, caso a caso, a 
democracia de cada Estado.
Há quem não veja inconveniente em que se possa enviar informação pessoal 
e política aos países da União Europeia com os quais existe já uma tradição 
de partilha de informação e de canal aberto entre as polícias. Errado! A 
informação pessoal e política não deve ser enviada a nenhum país, seja ele 
da União Europeia, da NATO, da CPLP ou de qualquer outra associação 
internacional. Tanto faz que seja a Rússia ou a China, a Espanha ou a Itália! 
Isto não se faz, ponto final!

Pode uma câmara municipal, no quadro das actividades da liberdade de 
manifestação, enviar informação pessoal e política às polícias portuguesas, 
à PSP, à GNR, ao SEF e ao SIS. Errado! Isso também é próprio de Estado 
policial. A câmara só deve saber onde se desenrolam as manifestações e 
disso, apenas disso, informar as polícias e os agentes de trânsito. Não tem 
de dar nomes de pessoas.

Dizem ainda que se pode enviar informação pessoal e política a empresas, 
instituições e organizações diante das quais se fazem manifestações. 
Errado! A câmara pode informar sobre a ocorrência prevista, o local e a 
hora, mas nada deve dizer sobre as pessoas e as suas coordenadas!
O problema não é o de protecção de dados, como tanta gente diz. Não é um 
problema de segredo informático, nem de procedimento administrativo. O 
problema é político e fundamental. Uma câmara não pode usar prerrogativas 
oficiais para obter dados pessoais e políticos a fim de os transmitir seja a 
quem for!
Medina garante que a delação foi um erro técnico administrativo de 
procedimentos. Não é verdade! Trata-se de cultura de poder! De Inquisição! 
De espionagem política. De denúncia e delação. Não é um caso de 
protocolo, nem um erro de rotinas, é uma questão de controlo da liberdade 
de expressão!
A ideia de que esta é uma “partilha de dados” é sinistra e faz pensar em 
relações comerciais, burocráticas e similares. Aqui não se trata de partilha 
do que quer que seja. Há entrega, delação e denúncia de pessoas cujas 
coordenadas podem facilitar a espionagem, a perseguição e a represália. 
Não estamos a falar de hábitos de consumo ou de preferências comerciais, 
dados que, aliás, nunca deveriam ser recolhidos sem autorização. Estamos a 
tratar de liberdades, de garantias constitucionais e de direitos fundamentais. 
E de instrumentos, aparentemente neutros, que podem servir eficazmente 
para a perseguição pessoal e política. Falamos de liberdade!
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DESCARAMENTO
Os golpes de Estado passaram de moda. Hoje em dia, a democracia destrói-
se por dentro. E o recente caso Cabrita é mais uma acha para a fogueira.

 Por M. Fátima Bonifácio 

 Não é este o lugar nem é este o momento para averiguar do estado de saúde 
da democracia portuguesa. Aliás, muitas das maleitas de que enferma são 
comuns às demais democracias por essa Europa e esse Mundo fora. 

Porém, convém lembrar algumas generalidades, a fim de colocar em 
contexto as declarações feitas há dias à televisão pelo ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto Santos Silva. É pelo menos a segunda vez que escrevo 
sobre este exímio manipulador, capaz de quase tudo para defender a sua 
causa, a causa do poder, a causa da oligarquia endogâmica que preside aos 
nossos destinos. No dia seguinte, 3 de Julho, o insubstituível Carlos César, 
presidente do PS, um “yes-man” a toda a prova, foi ao telejornal da noite 
glosar as declarações feitas pelo ministro na véspera. Quer se queira quer 
não queira, os indicadores sobre o crescente e persistente abstencionismo 
eleitoral dos portugueses é um indicador que não se pode ignorar. Revela 
ele um sistemático alheamento de uma significativa parte dos eleitores da 
política democrática. Tal alheamento funda-se numa indiferença que, por 
seu turno, resulta de uma muito generalizada insatisfação com a maneira de 
fazer política e com os resultados das políticas adoptadas pelo governo. Para 
pelo menos metade dos portugueses, a política é matéria para uns quantos 
chico-espertos que se servem da democracia para seu benefício pessoal ou 
da capelinha a que pertencem, uma comunidade de cumplicidades que em 
nada – pelo contrário – os prejudica individualmente. Ou seja, a democracia 
é vista como uma conspiração oculta por trás dos cerimoniais e dos rituais 
que lhe são próprios, a começar, muito infelizmente, pela vida parlamentar 
e total falta de independência dos deputados. 

O Parlamento está (há muito) governamentalizado. O recente caso do 
comendador (!) Berardo é mais uma pedra colocada sobre o edifício 
conspirativo. Toda ou quase toda a gente se lembra de que foi no tempo 
do excelso sr. José Sócrates Pinto de Sousa que Berardo adquiriu, graças 
a um empréstimo de centenas de milhões concedido pela Caixa Geral de 
Depósitos, uma bela posição no BCP, cuja administração se viu assim 
vigiada e condicionada por um submarino do primeiro-ministro – para nem 
mencionar um outro, Santos Ferreira. E todas as mais trapalhadas urdidas 
por Berardo para evitar o pagamento de dívidas pessoais e salvaguardar 
a sua colecção de arte, bem como todo o seu património, tudo isso 
aconteceu no tempo do primeiro-ministro socialista, o sr. José Pinto de 
Sousa. Berardo está assim indelevelmente associado ao consulado do 
pseudo-engenheiro. De uma coisa os políticos portugueses não se podem 
queixar: da proliferação de teorias conspirativas a respeito do exercício do 
poder. Sobejam os motivos pelos quais têm audiência garantida. É verdade 
que os escândalos se têm nos últimos anos repetido com regularidade e 
que o pessoal já está habituado. Mas, ainda assim, indigna, tanto mais 
que Berardo é o primeiro peixe graúdo a passar umas noites no “hotel” 
da Judiciária. Armando Vara, por exemplo, não passa de petinga fácil de 
prender. Desde a Operação Marquês, seguida da falência do BES, que a 
política portuguesa se transformou num autêntico lodaçal. O povo percebeu 
que nem de longe é o primeiro destinatário dessa política, e metade dos 
eleitores vira-lhe as costas, não apenas ao governo, mas ao establishment 
em geral. Muito compreensivelmente. Para além das conspirações contra 
a democracia perversamente levadas a cabo a coberto da democracia, 
outra pecha terrível da nossa política democrática reside no facto de ser 
demasiado visível quando os responsáveis políticos estão a mentir. Os 
políticos mentem – é uma “verdade” generalizadamente aceite, até mesmo 
pelos que, mesmo assim, ainda se dão ao trabalho de ir votar, na esperança 
de salvar alguma coisinha, mesmo “poucochinha”. (Pessoalmente, votarei 
sempre por alguma coisa muito grande, a Liberdade.) Mas, regra geral, 
os políticos têm o cuidado de mentir com alguma verosimilhança, a fim 
de não atropelar a moral nem ofender a inteligência das pessoas. Coube 
ao ministro Eduardo Cabrita mais esta “pequena” fatalidade de servir de 
pretexto para que a regra das aparências fosse quebrada e a mentira 
aparecesse nua e crua, descarnada. O que nos pregou então Santos Silva, 
com ar ‘verdadeiramente’ compungido? Que era indecente transformar um 
acidente rodoviário trágico num caso político; num caso para a oposição 
extrair vantagens políticas; não se recordava, na sua longa carreira 
política, de ter assistido a uma tal perversão e a tão grosseiro oportunismo. 
Como se vê, a vítima do acidente não era o morto – nem pensar! –, a 
real vítima era o pobre do ministro Eduardo Cabrita, um político excelente 
mas azarado, que arranjava sarilhos atrás de sarilhos, logo expeditamente 

explorados sem escrúpulos pela oposição. Um homem tão competente, 
tão bem intencionado, mas tão incompreendido e tão perseguido pela 
má sorte. Carlos César, como referi, limitou-se a papaguear as mesmas 
coisas, seguindo o mote dado por Santos Silva: a oposição procura 
indecentemente tirar proventos políticos de um mero acidente rodoviário. É 
precisamente esta impressão de que os políticos vivem num mundo aparte, 
com regras próprias, encobrindo-se uns aos outros, que leva o cidadão 
comum a desistir de colaborar na “res publica”. Não, os políticos não são 
todos iguais, mas o lote dos que se igualam é de longe o maior e, pior, é 
aquele cujo “ethos” prevalece Um mero acidente rodoviário?! O carro de 
um ministro, conduzido por um motorista, é igual ao meu carro conduzido 
por mim?! É evidente que não. Primeiro, um sinistro desta gravidade não 
ficaria no segredo dos deuses durante já nem sei quantos dias. Depois, 
chamada ao local, a polícia apreender-me-ia o carro pelo motivo de não 
estar sequer registado. Certamente que em seguida seria convidada para 
ir a uma esquadra da PSP ou da GNR, e muito provavelmente pernoitaria 
por lá. Seguir-se-ia a ida a tribunal, etc., etc., etc.. Para agravar tudo, o 
ministro resolveu inventar que as obras não estavam sinalizadas, para 
ser logo desmentido pela Brisa. Acidentes destes só ocorrem quando se 
circula a uma velocidade desvairada, e o ministro tinha toda a obrigação 
de mandar o seu motorista respeitar o Código da Estrada, que justamente 
proíbe semelhantes desvarios. Todo este mais do que lamentável episódio 
seria tratado de forma radicalmente diferente caso se tratasse de um civil. 
E então não é político?! Mas algum civil, nas mesmas circunstâncias, teria 
o privilégio da protecção de que Eduardo Cabrita tem gozado?! Ninguém 
teria um tal privilégio. E é precisamente esta impressão – fundada – de que 
os políticos vivem num mundo aparte, com regras próprias, encobrindo-
se uns aos outros, que leva o cidadão comum a desistir de colaborar na 
res publica. Não, os políticos não são todos iguais, mas o lote dos que se 
igualam é de longe o maior e, pior, é aquele cujo ethos prevalece. Casos 
como este desacreditam a democracia. Os golpes de Estado passaram de 
moda. Hoje em dia, a democracia destrói-se por dentro. E o recente caso 
Cabrita é mais uma acha para a fogueira.  
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Parkinson, Cancro e Diabetes 
Tipo 2 têm uma causa em comum

Por ZAP - Torsten Wittmann / Universidade da California

As mitocôndrias geram energia nas células

O papel da proteína Parkin no processo da mitofagia pode ser a chave no 
tratamento do Parkinson, cancro e diabetes tipo 2.
Há um elemento em comum que causa cancro, Parkinson e diabetes tipo 2: 
uma enzima. Quando as células estão sob stress, aciona-se uma proteína 
chamada Parkin que protege a mitocôndria, a parte da célula que gera 
energia.
Um estudo publicado este ano na Science Advances descobriu uma ligação 
entre o sensor do stress das células e a Parkin que está também associada 
à diabetes tipo 2 e ao cancro, o que pode abrir um caminho para tratar 
estas doenças.
O papel da Parkin é facilitar o processo da mitofagia, ou seja, desobstruir 
as mitocôndrias que tenham sido danificadas pelo stress celular para que 
novas as possam substituir. Quando se sofre de Parkinson, a proteína não 
é capaz de concluir a mitofagia.
Apesar de já se saber há algum tempo que a Parkin detecta o stress das 
mitocôndrias, ninguém sabia exactamente como este processo começava. 
A Parkin dirigia-se para as mitocôndrias depois dos danos, mas não se 
sabia qual era o sinal que a proteína recebia depois de chegar lá.
“As nossas descobertas representam de longe o passo mais inicial na 
resposta da Parkin que alguém já conseguiu encontrar até agora. Todos 
os outros eventos bioquímicos acontecem numa hora, nós encontramos 
algo que acontece em cinco minutos“, explica Reuben Shaw, professor e 
director do Centro de Cancro do Instituto de Salk e autor do estudo, à Sci 
Tech Daily.

“Descodificar este passo importante na forma como as células descartam 
mitocôndrias danificadas tem implicações em várias doenças”, acrescenta 
o investigador.
O laboratório de Reuben Shaw, conhecido pelos trabalhos sobre 
metabolismo e cancro, descobriu há 10 anos uma enzima, AMPK, que é 
altamente sensível a vários tipos de stress celular e que controla a autofagia 
ao activar uma outra enzima chamada ULK1.

Depois dessa descoberta, Shaw juntou-se à estudante Portia Lombardo 
para procurar proteínas relacionadas com a autofagia e directamente 
activadas pela ULK1 e ficaram surpreendidos quando a Parkin surgiu no 
topo da lista. Os processos bioquímicos envolvem normalmente muitos 
participantes, no entanto, a mitofagia é iniciada apenas com três, a AMPK, 
a ULK1 e a Parkin.
O novo estudo começa agora a explicar este primeiro passo importante 
na activação da proteína, que começa com um sinal da AMPK até à ULK1 
e que depois ordena a Parkin para ir verificar a mitocôndria depois dos 
primeiros danos e removê-la completamente.

A AMPK é activada por uma proteína LKB1 que está associada a vários tipos 
de cancro e também por um medicamento para a diabetes tipo 2 chamado 
metformina. Doentes diabéticos que tomam metformina também têm 
menos risco de desenvolver cancro e este medicamento está também a ser 
estudado como uma opção para tratar o envelhecimento neurodegenerativo.

“A grande conclusão para mim é que o metabolismo e as mudanças na 
saúde das mitocôndrias são fundamentais no cancro, na diabetes e nas 
doenças neurodegenerativas. Isto porque os mecanismos gerais que 
sustentam a saúde das nossas células estão muito mais integrados do que 
alguém poderia ter imaginado“, conclui Reuben Shaw.

Os moçambicanos têm um problema: não 
estão a ser decapitados por brancos

Por Henrique Raposo               
  
A situação em Moçambique é 
infernal há bastante tempo. No 
norte do país, grupos radicais 
islamitas matam e decapitam 
populações inteiras. Esta semana 
ficámos a saber que estes radicais 
também decapitam crianças. A 
dimensão do inferno moçambicano 
só é equiparável ao silêncio 
lisboeta sobre o assunto. Em 
Lisboa, na ‘Lesboa’ mediática dos políticos, comentadores, intelectuais e 
profissionais da indignação, não se ouve um piu. A situação em Moçambique 
é uma obscura nota de rodapé.

O Presidente não coloca o assunto na agenda. O primeiro-ministro não 
coloca o assunto na agenda. O ministro dos Negócios Estrangeiros não 
coloca o assunto na agenda. As redações não colocam o assunto na 
agenda. Os intelectuais não colocam o assunto na agenda. Os profissionais 
do cancelamento e das fúrias mediáticas não colocam o assunto na agenda. 
Há um silêncio abjeto sobre uma situação que afeta as populações do norte 
de Moçambique. Figuras moçambicanas como Mia Couto lançam alertas 
que caem em saco roto. Porquê? Ora, o problema dos moçambicanos é 
que o seu agressor não é branco, o vilão desta história não é o “homem 
branco”, não é a velha África do Sul, não é Israel, ou os EUA. Como os seus 
agressores são outros negros (radicalizados pelo isis), as boas consciências 
de Lisboa calam-se. É só isto.

As boas consciências de Lisboa estão mergulhadas numa espécie de 
racismo invertido que segue este guião: só nos indignamos com a violência 
praticada pelo homem branco; não nos podemos indignar com a violência 
praticada pelo homem negro ou castanho, pois isso será sinal de racismo! 
Na geração anterior, as boas consciências só se indignavam com a violência 
das potências capitalistas; ao mesmo tempo, calavam-se ou apoiavam a 
violência das potências comunistas. Esta fraude que nos apascenta em 
2020 é uma versão recauchutada dessa vulgata.
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16 DE JUNHO 
NO MUSEU DO COMBATENTE

REUNIÃO DO CONSELHO SUPREMO DA LIGA DOS 
COMBATENTES NO MUSEU DO COMBATENTE

À semelhança de outros anos, alguns elementos do Conselho 
Supremo da Liga dos Combatentes foram recebidos pelo 
Presidente da Liga dos Combatentes para a sua reunião anual.

Com Presidência do Sr. TGen Baltazar António Morais Barroco , 
estiveram presentes o Prof. Dr. Luis Aires Botelho Moniz de Sousa , General 
Aurélio Benito Aleixo Corbal, General Artur Neves Pina Monteiro , TGen 
José Baptista Pereira e TGeneral Fernando de Sousa Rodrigues .

Após a sessão de trabalhos, o grupo visitou todas as exposições do Museu 
do Combatente, e teve tempo para se sentar e assistir ao video do musical 
estreado no dia 29 de Maio no Museu do Combatente sobre as operações 
de paz e humanitárias.

isabel martins 20 de junho 2021
fotos de hugo gonçalves , liga dos combatentes
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22 DE JUNHO NO MUSEU DO 
COMBATENTE – CERIMÓNIA

 
“VELA DA MEMÓRIA” 

    EVENTO DA EMBAIXADA   
     DA RÚSSIA   NO    

MUSEU DO COMBATENTE.
Sob o nome ′′ Vela da memória ′′ em Portugal, 
comemorou-se no dia 22 de Junho 2020 o Dia da 
Memória e da tristeza em muitas cidades de Portugal.
A Liga dos Combatentes na pessoa do seu 
Presidente TGeneral Joaquim Chito Rodrigues 
autorizou o evento da Embaixada da Rússia neste 
dia no Monumento aos Combatentes do Ultramar - 
Museu do Combatente em Belém, com colaboração 
do marketing do Museu do Combatente.

Organizado pela Embaixada juntamente com o 
representante de Rossotrudnichy,o Presidente da 
Liga dos Combatentes , o Conselho Português de 
Paz e Cooperação, a Associação ′′ Yuri Gagarin 
", a sociedade da amizade entre Portugal e Cuba, 
representantes dos partidos políticos e movimentos, 
o Conselho de Coordenação de compatriotas russos 
e jovens Asa do activo da diáspora, adido assistente 
na Embaixada e colaboradores da Dipmissão Russa.

Com velas acesas nas mãos, os participantes 
homenagearam a memória dos antepassados 
dos russos, 26,6 milhões de pessoas - lutadores, 
trabalhadores , população civil que morreu durante 
a Grande Guerra Patriótica que morreram em nome 
da Pátria Russa.

No seu discurso, o representante de Rosso-
trudnichestvo V.S.Yaroshevsky observou a impor-
tância de evitar esquecer o grande feito do povo 
soviético que deu vida às gerações futuras. Por sua 
vez, o presidente da Liga dos Combatentes, Tenente-
General Joaquim Chito Rodrigues, sublinhou que o 
principal de hoje é a preservação da paz.

Ouviram-se os toques do silêncio e da alvorada, fez-
se um minuto de silêncio e cada um, com a sua vela 
acesa e 2 rosas vermelhas na mão dirigiram-se ao 
Memorial do Combatente na Capela do Combatente 
onde ofertaram as rosas junto ao túmulo do soldado 
desconhecido da Guiné, e fizeram a sua homenagem 
particular aos familiares, amigos e todos os militares 
caídos na altura, entre 1941 e 1945, milhões de 
vítimas deste período só na Rússia, até ao fim da 
Segunda Guerra Mundial.

Isabel Martins mkt Museu do Combatente, 24 de Junho de 2021
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Louvar Otelo 
Se Abril nos deu a liberdade e a democracia, foi apesar de Otelo, não 
graças a Otelo. Otelo foi o pior que Abril nos deu.

 
Por António Barreto / 31/7/21 

A morte de Otelo Saraiva de Carvalho desencadeou uma inesperada 
controvérsia na sociedade portuguesa. É herói ou não é herói? Merece ou 
não o “luto nacional”? Deve ou não ser recordado com um monumento?

Mais do que a personagem de Otelo, que é simples e pouco interessante, 
o que realmente surpreende é a reacção de tantos portugueses que ainda 
se revêem nesta figura e no percurso. Tristes os que se identificam com 
tão fracos heróis!

Depois de ter diligentemente participado, com honra e eficácia, em duas 
frentes da guerra colonial, Otelo insurge-se contra a ditadura. Graças 
aos seus talentos de organizador, assumiu as funções de “estratego” do 
golpe, isto é, das operações de Abril. Não foi “estratego” político, para o 
que não tinha conhecimentos. Mas tratou ao pormenor dos preparativos 
e da logística. Coordenou a criação do dispositivo militar. Comandou o 
desenrolar das operações que foram por si lideradas com indiscutível 
êxito. Sem violência física e sem ter derramado sangue, o que ficará, para 
sempre, a seu favor e para nosso bem. Se o golpe e a revolução tivessem 
gerado violência, ainda hoje teríamos um país muito diferente e pior.

Otelo merece consideração profissional. Com capacidade, serviu na 
guerra colonial em duas frentes, pelo que foi louvado e promovido. Também 
merece respeito político. Com inegável êxito, liderou as operações que 
derrubaram a ditadura. Também por isso foi louvado e promovido.

 Otelo com o Marechal Costa Gomes, Presidente da República 

O estratega político-militar e “um símbolo” da Revolução dos Cravos. O 
militar que ajudou a derrubar a ditadura e o homem julgado, condenado e 
amnistiado pelo envolvimento na rede terrorista das FP25. Otelo Saraiva 
de Carvalho morreu este domingo, em Lisboa, aos 84 anos.
Não são dele a orientação política nem o programa, para o que não tinha 
sabedoria. Mas colocou o seu talento ao serviço da insurreição política. 
Merece aplauso, que recebeu em devido tempo. E que ainda hoje recebe, 
dado que os seus admiradores se contam por milhares. Mesmo altas 
autoridades, que não optaram pelo “luto nacional”, não deixaram de 
aparecer no velório.
Depois do 25 de Abril, Otelo desempenhou altas funções políticas e 
militares, sempre a favor da revolução, raramente a favor da democracia. 
Pertenceu a todos os órgãos revolucionários militares, liderou o 
COPCON, um autêntico quartel-general da revolução. Sob seu comando, 
com mandatos assinados por si e com o seu patrocínio, pessoas foram 
detidas, capturadas e batidas, contas bancárias foram congeladas, casas 
e empresas foram ocupadas. Otelo e o COPCON governaram, durante 
uns meses, Lisboa e grande parte do país, com terror e intimidação.

Otelo opôs-se ao voto nas eleições constituintes e aconselhou o voto em 
branco, contrariou a Assembleia Constituinte e patrocinou o mais sinistro 
dos planos políticos, o “Documento Guia da Aliança Povo MFA”, que 
a Assembleia do MFA aprovou e que se destinava a destruir qualquer 
hipótese de Estado de direito e de sistema democrático. Lutou contra 
os partidos democráticos e contra o “Grupo dos Nove”, intimidou o PS, 
o CDS e o PSD, competiu com o PCP, com o qual teve querelas. Dirigiu 
várias iniciativas revolucionárias, todas anti-democráticas, como as 
organizações do Poder Popular, os GDUP, a FUP e as FP-25.
Nunca defendeu eleições livres para a criação de poder legislativo, nunca 
lutou pelo Estado de direito, sempre atacou o regime parlamentar e o 
sistema democrático. Foi derrotado no 25 de Novembro pelas forças 
democráticas. Como foi derrotado por duas vezes que concorreu às 
eleições presidenciais. Contrariou todas as tentativas de criação de 
instituições representativas. Sem pensamento político próprio, pastoreou 
os grupos revolucionários que lhe batiam à porta e que ele alegremente 
apadrinhou.
Tendo sido derrotado e depois de afastado de qualquer função política 
ou militar de relevo, Otelo enveredou por uma carreira de conspiração 
e de organização de acções revolucionárias e terroristas. Apesar de 
condenado sem hesitações, foi amnistiado.
É infeliz notar que tantos políticos, intelectuais, académicos e jornalistas 
consideram Otelo o símbolo da liberdade e cultivam o mito de Otelo 
como construtor da democracia, quando ele nada fez por isso, bem pelo 
contrário, foi uma das suas piores ameaças
Se o critério for o da liberdade e da democracia, os portugueses 
devem-lhe pouco. Apenas lhe devem a organização do 25 de Abril, 
ponto final. Depois, exagerou nos seus desmandos, nas ameaças e 
nos atentados. Apesar disso, transformou-se num símbolo de Abril e da 
liberdade. É pena, pois foi o pior que Abril nos deu. E se Abril nos deu a 
liberdade e a democracia, foi apesar de Otelo, não graças a Otelo.
É infeliz notar que tantos políticos, intelectuais, académicos e jornalistas 
consideram Otelo o símbolo da liberdade e cultivam o mito de Otelo 
como construtor da democracia, quando ele nada fez por isso, bem pelo 
contrário, foi uma das suas piores ameaças.
Boa parte das esquerdas, sobretudo as esquerdas mais radicais, sempre 
teve um problema com a violência e o terrorismo. Se forem praticados 
“contra o capital”, contra o “imperialismo e o colonialismo”, contra “os ricos” 
e contra as “classes dominantes”, os actos violentos têm desculpa, são 
erros de passagem ou mesmo glórias inesquecíveis. Há esquerdas que 
nunca condenaram a violência, toda e qualquer violência. Há esquerdas 
que só depois de verem o bilhete de identidade é que condenam ou apoiam 
a violência. A simetria funciona também. As direitas sempre entenderam 
que a violência era necessária e bem-vinda contra os revolucionários e 
contra as esquerdas.

O luto nacional não é apenas isso, luto. Nem só recordação. É também 
louvor. Louvar Otelo seria simplesmente aceitar a violência. Os 
democratas podem perdoar os seus inimigos. Mas não louvar

A violência e o terrorismo em África, no Próximo Oriente, na América 
Latina, mesmo nos EUA e em certos países europeus, não só não 
foram condenados, como foram justificados. As Torres Gémeas de Nova 
Iorque foram festejadas por muitas esquerdas europeias. As Brigadas 
Vermelhas italianas, o Exercito Vermelho alemão, a ETA espanhola e o 
IRA irlandês acabaram quase sempre por ser louvados pela esquerda 
radical ou perdoados por esquerdas mais suaves. Apenas esquerdas 
mais moderadas souberam condenar sempre a violência e o terrorismo.
Cada vez que as esquerdas são colocadas perante o absurdo dos seus 
louvores à violência de esquerda, respondem com brutalidade: mas as 
direitas também! E citam, para justificar os seus desmandos, Marcelino da 
Mata, Wiriyamu, as tropas portuguesas em Nabuangongo e na Baixa do 
Cassanje. Para já não falar dos assassinatos e das torturas de que a PIDE 
foi responsável. A fraqueza deste argumento é absoluta. Não há, como no 
tempo e nos escritos de Trotsky, uma moral “deles” e uma “nossa”.
A democracia pode desculpar os seus inimigos. Pode perdoar a violência 
e o terror. É discutível, mas percebe-se. Não pode é louvar os terroristas. 
O luto nacional não é apenas isso, luto. Nem só recordação. É também 
louvor. Louvar Otelo seria simplesmente aceitar a violência. Os 
democratas podem perdoar os seus inimigos. Mas não louvar.


