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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

Migrações e Migrantes: o pesadelo
Procurei na net sob diversos temas, informações que  me pudessem servir 
para estruturar este texto que decidi fazer sobre as migrações ou melhor, 
a invasão preparada por diversas fontes e forças, sem todavia, conseguir 
encontrar o essencial. Tudo quanto pude ler e recolher das muitas folhas 
existentes, o essencial foi deturpado e os migrantes de vários países, 
utilizaram vários embustes até serem “milagrosamente” recolhidos em 
portos gregos, italianos, franceses, espanhóis e portugueses, para além das 
travessias terrestres de muitas fronteiras e estradas, seguindo o caminho 
do Norte, na obecessão de atingir os países nórdicos ou a Alemanha que 
poderemos acusar como a maior responsável desta migração. Procurem, 
talvez em Inglês no ano de 2013, creio, após a chegada de um grosso 
volume de migrantes às costas gregas, a recepção de grandes caixotes 
para eles enviados, com a descrição de ajudas aos refugiados e ao  os 
abrirem  para verificação, os alfandegários, encontraram armas de guerra 
e  caçadeiras...O  jornal em questão (data de 3 Setembro, penso) mostra as 
fotos do material recolhido e o local onde.
O curioso e suspeito, é que tudo quanto encontrei em Língua Portuguesa 
(Brasileira como em tudo), leva-nos para explicações de coitadinhos que 
fogem de países em guerra, sem dar razões de porquês, como se as guerras 
nascessem pelo Sol quente dessas regiões e ninguém ganhasse com a sua 
fomentação e apoios escondidos....E, sobretudo não esqueçamos que são 
todos bons rapazes, trabalhadores e delicados de quem se diz o seguinte:” 
A crise dos refugiados decorreu e decorre do grande número de imigrantes, 
principalmmente de origem síria, (ouviram falar do Hamas?) ...que se 
deslocou em massa para a Europa, através do Mar Mediterrâneo. De forma 
precária e com embarcações inseguras. Isso gerou, à priori, um crescimento 
demográfico intenso e rápido da região próxima do mar e depois de outras 
partes do continente, causando, dessa forma, repulsa do europeus (sempre 
eles...), que se baseiam em discursos xenofóbicos, além dos que alegam 
que os imigrantes roubam os empregos dos cidadãos, entre outros”.
Analisemos esta verborreia que acusa os europeus de todos os males e os 
“coitadinhos” de nada poderão ser acusados. Acho graça à expressão “ de 
forma precária e com embarcações inseguras”. Este choradinho, esquece 
ostensivamente, que os “coitadinhos”, viajaram comodamente em bons barcos 
e apenas a alguns kilómetros do ponto de desembarque  previsto, mudaram 
no alto mar para embarcações que os esperavam apinhadas de gente, para 
sensibilizarem os “corações bondosos” pelo espectáculo que davam para as 
televisões e o muito público presente. Grande Teatro! Ora, isto foi visto por 
quem quis ver em vídeos que correram mundo.  Mesmo o caso da criança 
abandonada na areia junto à praia, não passará dum embuste, porque a 
criança terá morrido antes e deixada na praia para iludir as boas almas...

Ora, entretanto os povos começaram a mexer-se e a criticar o funcionamento 
dos seus eleitos que os tratavam com desprezo, sem se enquietarem dos 
crimes cometidos pela migração, pelos abusos sobre jovens e menos jovens, 
estupros e outros crimes, manifestações não autorizadas e onde se dizia 
a alemães (suecos....ou filandezes..ou...) nós já cá estamos. Isto é nosso. 
Podem emigrar e deixem-nos o país”. Os povos podem, por vezes, parecerem 
amorfos porém, como os québequenses que parecem passivos, mas quando 
a mostarda lhes sobe ao nariz, agitam-se e forçam a alteração. Só que 
por vezes, também, é já fora de horas. Uma das afirmações do segundo 
parágrafo diz-se uma aparente verdade que  escutei mais do que uma vez 
há 50 anos e se explica deste modo:dizia-se que os italianos aqui chegados, 
ofereciam os seus serviços em qualquer “metier” por salários inferiores aos 
quebequenses e desse modo, apanhavam o emprego daqueles que o patrão 
despediria de seguida. Parece ter sido verdade vão lá mais de 50 anos. Hoje 
porém, não se fala assim. A situação é totalmente diferente e nada tem a ver 
com a contrariada vaga de migrantes recebidos. Sim. Esta vaga criada pelos 
desvaneios de Merkel e acólitos, tinha como intenção inicial, submergir a 
Europa e o resto do mundo, a fim de desenvolver a indústria alemã graças 
ao baixo preço do trabalho migrante e dessa forma, se “apoderarem” do 
mundo escravizado como os americanos fizeram depois da segunda guerra 
mundial. O único país que lhes resistiu, nessa época, foi Salazar. Não aceitou 
o “perdão” da dívida no valor de 2 ou 3 milhões de dólares. O mal-afamado, 
insistiu no seu pagamento rápido e total.

Presentemente, embora os fluxos migratórios tenham diminuído, a crise expôs 
as deficiências do sistema de asilo europeu. O Parlamento propôs reformas 
em matéria de asilo em 2017 e tentou reforçar o controlo das fronteiras da UE.
O Tratado de Lisboa, em 2009, tão ao gosto do seu apresentador José Sócrates, 
fez o Parlamento Europeu desempenhar o papel de colegistador, juntamente 
com o Conselho representativo dos Estados membros sobre o assunto.
Na história das Comunidades referindo a mercante presença de imigrantes 
alemães e seus descendentes, deveremos ter presente que é uma história 
cuja trajectória não será nada isolada porque, cada vez mais ela possui 
uma dimensão mais ampla, com características como : complexidade, a 
especificidade e a dimansão relacional. Nela poderemos analisar reflectindo, 
sobre mecanismos sociais, culturais, religiosos e educacionais, entre outros.
Neste capítulo, sabemos bem de todas as ”diabruras” criminosas dos 
migrantes em diversos países europeus e durante muito tempo os jornais 
estavam impedidos de acusar qualquer migrante sob pena de prisão 
imediata. O mesmo para as forças de ordem. Estes reclamavam o direito de 
poder intervir na defesa das mulheres violentadas por essa canalha, mas, 
nenhum dos agentes podia agir. Estavam “amarrados” e assobiavam para 
o lado à espera que a população “acordasse” e questionasse os eleitos...

Conseguiu-se alguma coisa e alguns países começaram já a agir e expulsar 
os mais violentos como a Holanda, que impôs condições para continuar 
no esquema determinado pela ex-chanceler e dirigente europeia Angela 
Merkel. Todavia, a sua substituta, também é alemã...
A ideia feita pelos dirigentes europeus é a de que o tempo acabará por 
resolver esse tipo de problemas com a melhoração do nível de vida, tudo  
partindo do pressuposto que para isso, haveriam instrumentos políticos e 
burocráticos capazes de realizar essas intenções ou seja, que seria o canal 
político a resolver o fenómeno, sabendo-se que não é totalmente verdade.
E em Portugal como se passa?
Bem à moda portuguesa ou seja, foram-se buscar as palavras da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, de 1948, dizendo que a garantia de 
qualquer pessoa com receio fundado de perseguição se possa deslocar 
a outro Estado e aí ser acolhida. É o princípio fundamental da protecção 
internacional na DUDH, tendo como principal instrumento a Convenção de 
Genebra de 1951, regulada em Portugal pela Lei do Asilo que transpôs para 
a Ordem jurídica nacional (?....) o direito comunitário desta temática. Esta 
Lei, estabelecendo as competências do MAI e do Ministério do Trabalho, 
Solideriedade e Segurança Social no respeitante a asilo, acolhimento, 
acesso a Saúde, garante também as condições materiais dos requerentes 
de protecção.

É que a subida substancial dos pedidos espontâneos nos postos fronteiriços, 
comprometeu o sistema nacional então preparado para grupos mais reduzidos.
Então, porque não obrigar os Portugueses a trabalhar? Não seria mais 
simples e rentável para todos nós? Ou será a tentação do dinheiro da UE?

Raul Mesquita
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World Trade Center
40° 42′ 41″ N, 74° 00′ 48″ O

Tours 1 et 2 du World Trade Center

Le World Trade Center de la ville de New York (abrégé WTC) est un complexe 
composé d’immeubles d’affaires situé dans le quartier de Lower Manhattan, 
aux États-Unis. Conçu par l’architecte Minoru Yamasaki et développé par la 
Port Authority of New York and New Jersey, il a été inauguré le mercredi 4 
avril 1973.

Son nom est similaire à ceux d’autres World Trade Center, bien que celui 
de New York ait atteint une notoriété supérieure. Il signifie « centre de 
commerce mondial » ou « centre d’affaires international ».

Marquées par un incendie le 13 février 1975 puis par un attentat à la bombe 
le 26 février 1993, les tours jumelles ont été intégralement détruites par 
deux avions détournés le 11 septembre 2001. Leur position géographique 
a alors été surnommée « Ground zero » (bien 
que les New-Yorkais préfèrent l’appellation        
« World Trade Center site »). Le site accueille 
aujourd’hui un mémorial sur l’emplacement 
des tours détruites et un nouveau complexe, 
dont le One World Trade Center est la plus 
haute tour.

Identifié par ses deux bâtiments les plus 
célèbres, les Twin Towers (tours jumelles), il 
était un symbole de la puissance américaine 
aux yeux du monde entier et une icône de 
New York, au même titre que l’Empire State 
Building et la statue de la Liberté.

Construction (1958-1973)

Article détaillé : Construction du World Trade 
Center.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
les États-Unis connurent une période dont la 
croissance économique fut rapide, ainsi qu’un 
développement du commerce international. 
À cette époque, le CBD (Central Business 
District) de Midtown Manhattan commença à 
concentrer toutes les activités alors que Lower 
Manhattan décroissait en importance. Pour 
aider à stimuler et développer le quartier, David 
Rockefeller, avec le soutien de son frère, le 
gouverneur de New York Nelson Rockefeller, 
proposa à la Port Authority d’y construire 
un      « World Trade Center », un centre de 
commerce géant, symbolisant la puissance américaine. Par une loi votée 
en 1946, cette idée se concrétisa.

Plans initiaux

En 1958, David Rockefeller établit la Downtown-Lower Manhattan 
Association (DLMA) qui confia au cabinet d’architectes Skidmore, Owings 
and Merrill la réalisation de plans devant revitaliser Lower Manhattan. Les 
plans initiaux furent rendus publics en 1960. Ils localisaient le World Trade 
Center le long de l’East River3, de Old Slip à Fulton Street et entre Water 
Street et South Street, sur une superficie de 5,25 hectares. Ils prévoyaient 
un hall d’exposition de 275 mètres de long et un gratte-ciel de 50 à 70 
étages, dont la partie supérieure aurait été un hôtel. Les autres édifices 
incluaient un théâtre, des magasins et des restaurants, ainsi qu’un nouveau 
centre d’échange de valeurs mobilières, où la Downtown-Lower Manhattan 
Association désirait loger le New York Stock Exchange.

Selon David Rockefeller, la Port Authority était le meilleur choix pour prendre 
en main le projet, puisque le Trade Center faciliterait et ferait augmenter le 
volume de commerce international passant par le port de New York. Étant 
donné l’importance de la ville dans le commerce mondial, le directeur de la 

Les attentats du 11 septembre : 

Épaisse fumée s›échappant des tours jumelles du World Trade Center de 
New York, peu après l’attaque du 11 septembre 2001.  (Cape Pág. 1 et 3)  
Crédit de l’image,GETTY IMAGES

Le mardi 11 septembre 2001, des kamikazes se sont emparés d’avions de 
ligne américains et les ont écrasés sur deux gratte-ciel de New York, tuant 
des milliers de personnes.

Cet attentat reste l’un des événements les plus traumatisants du siècle, non 
seulement pour les Américains mais aussi pour le monde entier.

Quelles étaient les cibles ?

Quatre avions survolant l’est des États-Unis ont été saisis simultanément 
par de petites équipes de pirates de l’air.

Ils ont ensuite été utilisés comme des missiles 
géants guidés pour s’écraser sur des bâtiments 
emblématiques à New York et Washington.

Deux avions ont frappé les tours jumelles du 
World Trade Center à New York.

Le premier a frappé la tour nord à 8 h 46, heure 
de l’Est (13 h 46 GMT). Le second s’est écrasé 
sur la tour Sud à 09h03.

Les bâtiments ont pris feu, emprisonnant 
les personnes dans les étages supérieurs et 
enveloppant la ville de fumée. En moins de 
deux heures, les deux tours de 110 étages se 
sont effondrées dans d’énormes nuages de 
poussière.

À 9 h 37, le troisième avion a détruit la face 
ouest du Pentagone, le gigantesque quartier 
général de l’armée américaine.

Le quatrième avion s’est écrasé dans un 
champ en Pennsylvanie à 10h03 après que les 
passagers se soient défendus. On pense que 
les pirates de l’air avaient l’intention d’attaquer 
le Capitole à Washington DC.

À gauche: les tours jumelles en mars 2001

En bas: fugitives abandonnent le local de la tragédie. (2011).
wikipedia(...)

Port Authority, Austin J. Tobin, proposa de changer le nom du projet pour      
« the World Trade Center », et non pas seulement un « world trade center ». 
Un an plus tard, le 11 mars 1961, la Port Authority accepta le projet proposé.
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AS ORIGENS DE EÇA DE QUEIRÓS

Por António Coutinho Coelho

Ao aceder recentemente a um programa no Porto Canal sobre Eça de Queirós, 
constatei que mais uma vez as suas origens continuam a ser tabu mesmo para 
aqueles que se consideram seus especialistas, isto no ano de 2021!

Recorro, pois, a uma bela biografia escrita por Maria Filomena Mónica (Ed. 
Quetzal, 2001), de que transcrevo o que se lhe ofereceu escrever sobre o 
assunto, ao que acrescento os originais do seu assento de baptismo e carta 
de seu pai, que um amigo, simpaticamente me fez chegar:

Era o Outono de 1845. Os dias andavam cheios de grandes chuvas. Uma 
rapariga, envergando roupas de viagem, saía de uma carruagem na Póvoa 
de Varzim. Tinha dezanove anos, estava grávida e era solteira. Chegara de 
Viana do Castelo. Quando as contracções começaram, Carolina Augusta, 
assim se chamava, fora despachada pela mãe, Ana Clementina de Abreu 
e Castro Pereira d’Eça, para o domicílio de uma tia-avó. Convinha que o 
parto se realizasse fora do local de residência da família, onde toda a gente 
gostava de inquirir da vida dos outros. A 25 de Novembro, entre casas 
brancas e barcos de pesca, nascia José Maria Eça de Queirós.

A criança poderia ter sido entregue na Roda, a vetusta instituição gerida 
pela Misericórdia, onde eram depositados os filhos indesejados. Por 
coincidência, a da Póvoa de Varzim ficava situada mesmo em frente da 
casa onde o menino viria a nascer, mas Carolina 
Augusta e o pai da criança, o Dr. José Maria 
Teixeira de Queirós, quiseram manter o filho. 
Não era possível, sabiam-no, trazê-lo de volta 
com eles: nem para Viana, onde vivia Carolina 
Augusta, nem para Ponte de Lima, onde o Dr. 
Teixeira de Queirós era delegado do procurador 
régio.

Nenhuma mãe abandona, de ânimo leve, a 
criança que acaba de dar à luz. Mas Carolina 
Augusta conhecia de antemão o seu destino. 
Resignada, regressou ao lar materno (o pai, 
o coronel José António Pereira d’Eça, já tinha 
morrido). O menino ficou em Vila do Conde, 
entregue a uma ama. 

Esta, oriunda de Pernambuco, era filha natural 
de uma criada que estivera ao serviço do avô 
paterno da criança, aquando da estada deste 
no Brasil. Antes de José Maria nascer, já este 
avô desempenhava um papel crucial na sua 
vida. A 18 de Novembro de 1845, ou seja, uma 
semana antes do parto, José Maria Teixeira de 
Queirós escrevia a Carolina Augusta, dizendo 
ter recebido instruções do seu pai, no sentido 
de ser este a orientar “a criação de meu filho”, 
oferecendo-se “para o mandar criar no Porto, 
em companhia de minha família, quando a 
senhora nisto convenha”. Informava-a do facto de o desembargador 
Queirós ter recomendado que, no assento do baptismo, se declarasse ser 
a criança filha de pai conhecido, “sem todavia se enunciar o nome da mãe”. 
Acrescentava: “Isto é essencial para o destino futuro do meu filho, e para 
que, no caso de se verificar o meu casamento consigo – o que talvez haja 
de acontecer brevemente – não seja preciso em tempo algum justificação 
de filiação”. No final, exprimia um desejo: “Espero que se ponha ao nosso 
filho o meu, ou o seu nome, conforme deve ser. Adeus. Acredite sempre 
nas minhas sinceras tenções e agora mais do que nunca”. O tom não é 
sentimental: nem a ocasião, nem os costumes o permitiam.

No primeiro dia de Dezembro, a criança era baptizada na igreja matriz de 
Vila do Conde. Nenhum membro da família esteve presente. Os padrinhos 
foram o Senhor dos aflitos e a ama, Ana Joaquina Leal de Barros. O assento 
de baptismo registava: “José Maria, filho natural de José Maria de Almeida 
de Teixeira de Queirós e de mãe incógnita; neto paterno de Joaquim José de 
Queirós e de sua mulher, D. Teodora Joaquina de Almeida Queirós, nasceu 
aos (…)”. O prior, Domingos da Soledade Silos, continuava: “Declaro que 
fiz este assento sem assinatura do pai, por este estar ausente em Ponte 
de Lima e me ser apresentada uma carta, que fica em meu poder, escrita 

pelo mesmo, datada daquela vila, com data de dezoito de Novembro, na 
qual expressamente recomenda o que acima fica escrito e por isso fiz 
este assento, que assino”. A carta era uma cópia da que o pai da criança 
escrevera a Carolina Augusta.

Que se teria passado para que esta jovem, oriunda de uma das mais 
conhecidas famílias de Viana do Castelo, não pudesse, ou não quisesse, 
casar com o homem que a engravidara? 

Certezas sobre estes amores provavelmente nunca as teremos. No entanto, 
parte do mistério tem de residir na figura da mãe de Carolina. Apenas seis 
dias tinham passado após a morte daquela, quando, a 3 de Setembro de 
1849, se realizou o casamento entre os jovens. (…) Devido ao casamento, 
Eça ficou automaticamente legitimado. Mas continuou a viver em Vila do 
Conde, em casa da ama, casada com um alfaiate. Carolina Augusta poderia 
ter ido buscá-lo. Optou, contudo, por não o fazer.(…)

Em 1850 a ama morria. Nem assim os pais o levaram para junto deles. O 
menino foi viver para Verdemilho, uma aldeia perto de Aveiro, onde os avós 
paternos tinham feito construir uma casa. 

Foi aqui que José Maria cresceu. A criança formou o seu carácter ao colo 
de uma velha avó, que lhe lia versos de Mendes Leal, e de um casal de 
criados negros, que lhe contavam histórias fantásticas. Mas o neto do 
senhor desembargador Queirós não podia brincar com os rapazes de pé 
descalço que rodeavam a casa brasonada que habitava. Foi entre muros, 
sem ninguém da sua idade, que cresceu.

Eça tinha conhecimento que, além da ama, 
que o amamentara, e dos avós, a quem fora 
entregue, tinha pai e mãe. No Porto, ouvira dizer, 
viviam irmãos seus. Só ele, por razões que lhe 
escapavam, ficara em Verdemilho. Como todas 
as crianças que têm diante de si um mistério a 
que os adultos não querem dar resposta, terá 
procurado esquecer o facto. (…)José Maria ia 
crescendo. Era agora necessário ensiná-lo a ler 
e escrever. O criado negro e a sua mulher, que 
o adoravam, não se podiam ocupar da tarefa. 
Tão-pouco o podia fazer a avó, uma antiga 
camponesa que poucas letras possuía. A única 
pessoa habilitada na família fora o avô. 

Mas este morrera pouco tempo depois de o 
menino ter ido viver para Verdemilho. Seria o 
padre António Gonçalves Bartolomeu a ensinar-
lhe, através da tradução do romance francês 
Simão de Nântua, as primeiras letras. Em 
1855, a avó paterna morria. Aproveitando-se 
da faculdade legal de poder dispor da terça da 
fortuna, esta fizera-o em favor de José Maria. 
“Este legado será aplicado”, especificava o 
testamento, “para completar a educação do 
meu dito neto, e administrado por seu pai, com 
aquela aplicação. O que existir deste legado ao 
tempo em que o dito meu neto se emancipar, 

lhe será entregue para ele se governar e administrar como seu”. O menino 
ficava sozinho.

Desta vez, foi para o Porto. Os pais, que nessa altura ali viviam, decidiram 
inscrevê-lo como aluno semi-interno, no Colégio da Lapa. (…)

No Porto, a situação de Eça tornou-se incómoda. Talvez por o Dr. Teixeira 
de Queirós prever uma próxima colocação no Sul do país, Eça ficou a residir 
em casa dos tios Albuquerque, na Rua de Cedofeita. Aos fins de semana, 
em vez de ir para casa dos pais, ficava na residência dos tios. 

Foi Afonso Tavares de Albuquerque, casado com uma irmã de sua mãe, 
quem se tornou responsável pela sua educação.(…)

Quando o editor Chardron lhe comunicou que ia encomendar, a um literato 
de Lisboa, a história da sua vida, de tal forma se afligiu que, em desespero 
de causa, pediu a Ramalho para ser ele a encarregar-se do trabalho. Em 
carta de 10 de Novembro de 1878, dizia-lhe: “Dados para a minha biografia, 
não lhos sei dar. Eu não tenho história, sou como a República do Vale de 
Andorra”.
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É urgente a catástrofe! 
Helena Matos / Observ.22/8/21

 
O que irão os governos fazer quando o Covid desaparecer? Atirar-
nos para outra emergência global, provavelmente em nome do 
clima. O emergentismo tornou-se forma de exercício do poder. 
Irresponsável.

   A cada frase do editorial do PÚBLICO a justificar a “despublicação” 
(extraordinária puerilidade a desta palavra!) do artigo de opinião do 
médico Pedro Girão sobre a vacinação das crianças e dos jovens 
contra o Covid tornava-se-me evidente que o emergentismo é o novo 
caminho da servidão: tudo o que é válido, como a condenação da 
censura, é posto de parte desde que se invoque a excepcionalidade 
do combate que se está a travar.
Não está em causa se concordo ou não concordo com as opiniões 
expressas pelo médico Pedro Girão. (Aliás, o próprio facto de 
antes de se começar uma frase se ter de fazer uma espécie de 
declaração de apoio às políticas oficiais, por mais erráticas que 
elas sejam, para não se ser rotulado negacionista, conspiracionista 
ou qualquer outro “ista” é bem sintomático da degradação da nossa 
liberdade e da alienação do mais elementar bom senso.) O que 
sim está em causa são as questões levantadas por Pedro Girão: 
quais as consequências da alteração dos prazos de segurança 
na aprovação das vacinas contra o Covid? Faz sentido vacinar 
crianças para, dessa forma, se protegerem os adultos e não tanto 
as crianças?

Até há algum tempo defendíamos o direito a divergir nas respostas. 
A declarar que estávamos de acordo com o autor do texto ou que, 
pelo contrário, discordávamos dele vivamente. Agora isso acabou.

O PÚBLICO, essa espécie de barómetro linguístico do politicamente 
correcto, verbaliza esta transformação ideológica que a pandemia 
propiciou: “Numa questão tão sensível como a da pandemia, 
recusamos em absoluto promover juízos que tendem a negar a 
importância ou o relativo consenso científico em torno das vacinas.”

É aqui precisamente, nesta invocação da “questão tão sensível” 
para impor um autoritarismo que oficialmente se execra, que está 
o cerne do emergentismo de que o PÚBLICO, como boa parte da 
comunicação social, se tornou órgão de divulgação e propaganda: 
as sociedades do bem-estar, vulgo democracias burguesas, não 
estiveram disponíveis para revoluções colectivistas. E de facto 
não foi pela via revolucionária clássica que o controlo estatal nos 
foi imposto, mas sim através de um combate para nos salvar da 
doença, para nos proteger do vírus, para nos manter saudáveis.

Sempre soubemos que não podíamos viver num mundo com zero 
terroristas, zero SIDA ou zero criminalidade pois o preço a pagar 
por tais “zero” era demasiado elevado e sobretudo incompatível 
com os nossos valores e forma de viver. Mas isso era o que se 
sabia antes do grande reset estatista das nossas vidas em que o 
combate ao Covid se transformou. Perante o Covid, o objectivo não 
foi defender o nosso modo de vida, como aconteceu aquando do 
aparecimento da SIDA ou do ataque às Torres Gémeas, mas sim 
suspender esse modo de vida.

Sociedades envelhecidas, domesticadas pelo constante controlo 
fiscal, desprovidas de bom senso, idiotizadas por activismos 
minoritários, mostraram-se particularmente vulneráveis quando 
postas perante uma ameaça sanitária. Onde as velhas ideologias 
falharam triunfou o emergentismo: o dia a dia dos povos está 
transformado num conjunto de absurdos justificado pelo combate 
ao Covid. O controlo e o poder dos estados sobre os cidadãos 

aumentou exponencialmente. Não menos importante, não são 
pedidas responsabilidades, tudo fica para depois. Por exemplo, 
continuamos à espera de explicações para a desvalorização do 
vírus efectuada pelas autoridades europeias no início de 2020 ou 
para a conduta errática da OMS.

O emergentismo tornou-se a zona de conforto de boa parte dos 
nossos governantes: Biden fez a América cair em Cabul, mas, em 
Novembro, na Cimeira do Clima, lá estará a querer salvar nada 
menos que o planeta. E com ele os líderes dos diferentes países 
da NATO que não só não investem na sua defesa (a dependência 
face aos EUA é quase total) como entretêm o vazio de funções a 
produzir textos inúteis como Gender balance and diversity in NATO 
ou NATO Climate Change and Security Action. Não se consegue 
manter uma força de dois mil homens no Afeganistão, mas salvar 
o planeta, esse sim, é um objectivo realista, entendendo-se por 
salvar o planeta tudo e o seu contrário, sobretudo se, tal como 
aconteceu com o combate ao Covid, o tudo e o seu contrário se 
traduzirem não em aperfeiçoarmos o nosso modo de vida mas 
sim em suspendê-lo outra vez.

Não por acaso, catástrofes pelas quais até há pouco se pediam 
responsabilidades aos governos – como os incêndios ou os 
mortos nas inundações – passaram a ser apresentadas como 
uma consequência das alterações climáticas, logo fatalidades 
que só desaparecerão quando no Ocidente, e só no Ocidente, 
nos tivermos libertado do pecado das emissões, do automóvel, 
dos aviões, dos bifes, do banho diário…

Os incêndios florestais, tal como as cheias, podem ser 
influenciados e agravados pelas alterações climáticas. Mas não 
foram as alterações climáticas as responsáveis pelo recente 
falhanço do sistema de alertas meteorológicos na Alemanha 
ou pelo descontrolo das autoridades portuguesas aquando dos 
incêndios florestais de 2017.

As grandes burocracias que nos governam têm no emergentismo 
a sua verdade conveniente: não são eles que falham, são os 
povos que não cumprem.

Os próximos anos serão marcados pelo emergentismo porque 
os próximos anos serão marcados por políticos de um mundo 
em decadência: os generais argentinos invadiam as Malvinas. 
Os nossos dirigentes vão salvar-nos do vírus; depois vão salvar 
o planeta…

Se alguém tiver perguntas sobre a razoabilidade das decisões, 
o acerto das medidas ou o impacto dos programas aprovados 
para salvar o planeta ou salvar o que vier a seguir, não duvido 
que muitos jornais, rádios e televisões “despublicarão” os artigos 
em que elas sejam formuladas e, parafraseando o PÚBLICO, 
explicarão que não se deve quebrar o relativo consenso científico 
em torno duma questão tão sensível.

Ps. Por estes dias muito se tem falado das imagens dos 
helicópteros americanos nas retiradas de Cabul e  Saigão. 
A estas imagens símbolo do que não esperávamos ver junto 
uma outra: a da tripulação do Boeing 747 francês que a 1 de 
Fevereiro de 1979 levou o Ayatollah Khomeini de regresso ao 
Irão. Enquanto o Xá e a sua família não conseguiam que algum 
dos seus antigos aliados ocidentais os acolhessem pelo menos 
pelo tempo suficiente para que Reza Pahlavi morresse em paz, 
pois o linfoma de que sofria tendo-se agravado dramaticamente, 
o Ayatollah Khomeini era levado de França para o Irão, rodeado 
de um fascínio entre o subserviente e o festivo, simbolizado 
pelo gesto do assistente de bordo francês que ajuda Khomeini a 
descer as escadas do avião.

A tolerância chegará a tal ponto  que  as pessoas inteligentes serão impedidas  de  fazer qualquer reflexão para não 
         ofender os imbecis.    Fiodor Dostoiévski
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O CANTO DO CISNE EM CABUL
 “Os homens de Cabul e Khiiji voltaram para casa; e quando eles foram 
questionados sobre os Mulçulmanos do Coistão (as montanhas) e como 
estavam as coisas por lá, eles disseram, “Não chame  de Coistão, mas 
Afeganistão, pois não há nada  lá além dos afegãos e os distúrbios.” Assim, 
é evidente que, o povo do país chamam a sua casano seu próprio idioma 
como Afeganistão, e se nomeavam afegãos”.

Firishta (1560-1620 d. c.), estudioso persa do
 Século XVI.

“Só há uma coisa pior que a guerra: é 
perdê-la”.
 Do autor

Vinte anos depois e muitos biliões de dólares gastos (fora o que falta gastar); 
massiva mobilização de meios militares; milhares de mortos e feridos nas 
forças da coligação e um número que jamais se apurará de baixas afegãs 
– mas que andarão na ordem das duas centenas de milhar – acrescido de 
incomensurável sofrimento humano, assiste-se a uma derrota completa da 
coligação liderada pelos EUA, a NATO, a UE e os decadentes Canadá e 
Austrália (sobretudo o primeiro). A única coisa que ainda se vai aguentando 
é a NATO, enquanto lhe restar um pouco do seu “esqueleto” e fibra militar.
A vitória Talibã não surpreende, o que pode surpreender é a rapidez da 
derrocada final. Tudo se desmoronou como um castelo de cartas. Houve 
aqui uma falha descomunal na avaliação da situação e, ou, uma enorme 
pusilanimidade de actuação.

Portugal também perdeu esta guerra – onde nunca se deveria ter metido – 
pois teve a sua parte de cooperação na coligação (que chegou a envolver 37 
países), a vários títulos: político, diplomático e militar (não sei se chegámos 
a fazer algum negócio, mas presumo que não…).

As forças militares portuguesas estiveram presentes no território, desde 
2002, até ao princípio deste ano, e somaram cerca de 4.500 efectivos (o 
Ministério da Defesa há-de saber ao certo quantos – se é que sabe alguma 
coisa), sofreram dois mortos e um ferido grave (felizmente muito poucos, 
dada a perigosidade do teatro de operações e a falta de algum equipamento 
necessário, algum do qual foi emprestado) e portaram-se bastante bem 
na sua generalidade, tendo obtido muitos louvores de estranhos, sendo o 
principal oriundo de um comandante inglês de teatro, que veio a chegar ao 
posto militar mais elevado do Reino Unido. Referiu mais tarde, os encómios 
às forças portuguesas, no próprio Parlamento em Westminster, e num livro 
de memórias que escreveu. Não é normal ver esta atitude num general 
inglês.

Estima-se que tenham morrido até Abril deste ano, 2.448 militares 
americanos e mais 1.144 militares de outros países; cerca de 66.000 
militares e polícias afegãos e ainda cerca de 47.000 civis. No lado oposto, 
talibãs e outros, cerca de 51.000. Acresce ainda 444 mortos em membros 
de “organizações humanitárias” (fonte “Multinews”, de 18/8/21). Fora todos 
os que morreram “colateralmente” no vizinho Paquistão.

A participação militar portuguesa no conflito passou praticamente 
despercebida em Portugal, pois a nível do Poder Político e na generalidade 
dos órgãos de comunicação social, fez-se gala em ignorar e denegrir tudo 
o que tem a ver com a Instituição Militar, as Forças Armadas e os militares.

Nos meios militares sabia-se (e julgo que ainda se sabe), que a operação 
militar mais complexa de se fazer é uma operação anfíbia, mas a mais difícil 
e perigosa é uma retirada, seja ela táctica ou estratégica, sobretudo se em 
contacto com o inimigo. Associar a uma retirada militar, uma “evacuação” 
diplomática e política torna a operação ainda mais complexa, complicada e 
perigosa. Exige alguma dose de talento e coragem.

Esta retirada ainda não terminou, mas já se pode afirmar que talento e 
coragem faltaram em larga escala. E não se conhecem pormenores do que 
tenha ficado previamente acordado.

Aliás, praticamente tudo correu mal no Afeganistão.

A ideia de lá ir intervir militarmente para combater uma eventual base 
de“exportação” de actos terroristas, pode ser defensável se houver provas 
suficientes de tal facto. Mas, que diabo, um país com o poderio dos EUA, 
ou a própria NATO, se quiser ir por essa via, faz ataques cirúrgicos (aéreos, 

com “drones”, mísseis de cruzeiro, etc.) pode realizar “golpes de mão” com 
tropas de operações especiais, mas não se deve aventurar a ocupar um 
país. Muito menos um país como o Afeganistão. E já nem falo em medidas 
diplomáticas, financeiras e económicas, de pressão, que possam estar ao 
alcance de serem efectuadas. 

Isto para já não falar no pretexto usado que foi o ataque às “torres gémeas”, 
no 11 de Setembro de 2001, em Nova York (o Afeganistão foi atacado em 
Outubro seguinte), cujo principal responsável (ou tido como tal) o Príncipe 
Saudita, Ossama Bin Laden, que estaria refugiado no território e cujo 
governo Talibã se recusara a entregar às autoridades americanas. Ora vão 
ter que fazer um grande esforço até eu acreditar que o ataque às torres 
gémeas, ao Pentágono, etc., se desenrolou do modo que ficou vertido 
oficialmente.

O caso, porém, muda de figura se acreditarmos que razões mais fortes 
se moveram para a decisão de ocupar militarmente um território como o 
Afeganistão.

Como, por exemplo, o intuito de controlar o contrabando do ópio, ali originado, 
ou sobretudo fazer do Afeganistão uma espécie de placa giratória para o 
escoamento dos hidrocarbonetos existentes no centro da grande massa da 
Eurásia, nomeadamente os que poderiam ser bombeados dos territórios 
que se tinham “descolonizado” da extinta URSS, após a queda do”Muro 
de Berlim”, e trazê-los para locais (portos) onde pudessem ser distribuídos.
Evidentemente que estas e outras coisas não costumam ser assumidas 
publicamente e fica sempre bem apresentar à opinião pública (sobretudo à 
ocidental) uma ideia aparentemente filantrópica: o amor à Democracia e o 
combate ao obscurantismo (seja lá o que isso for). Ora aí está uma razão 
“plausível” para ocupar um país. Azar, o país não querer nada disso…

Nem ser geopoliticamente viável a nenhuma força exterior, fazê-lo.

Até um aprendiz de feiticeiro conseguia perceber isto se olhasse 
superficialmente para o mapa e para a História do local. Por isso esta 
operação não foi feita por ignorância,boa intenção ou erro de cálculo: foi 
deliberada.

O Afeganistão tem uma massa - crítica considerável dado o tamanho do 
seu território (652.000 Km2) e o número da sua população (38 milhões). 
Ora esta população  está dividida em, etnias, tribos e clãs com tradições 
ancestrais e isoladas umas das outras por cordilheiras de montanhas e 
outros obstáculos naturais e com um clima duro em termos de extremos 
de temperaturas. E habituados a viver em conflitos e guerras permanentes.

É um país muito pobre (daí a importância da papoila do ópio), econo-
micamente subdesenvolvido - mas possuindo uma imensa riqueza em 
termos minerais, por explorar -e socialmente pouco coeso, a não ser na 
vertente religiosa, apesar de diferentes “tonalidades” existentes (80 a 85% 
Sunitas e 15 a 20% Xiitas).

Mas independentemente das suas diferenças e desavenças, obviamente, 
que a generalidade da população iria sentir a presença dos militares 
ocidentais como invasores e ocupantes; “infiéis” por serem de religião 
diferente e “ofensivos” por serem portadores de costumes e valores em 
tudo estranhos à sua índole e matriz ancestral.

Seria difícil perceber isto?

Por outro lado, está toda a gente muito preocupada com a vaga de 
refugiados, os direitos humanos e as “liberdade individuais”. Mas já se 
esqueceram do que aconteceu aos cidadãos dos países ocupados pelos 
nazis, por exemplo, no fim da II Guerra Mundial, e que tinham “colaborado” 
com estes?

Ou seja, esta coligação de países ocidentais podia lá ficar 50 anos, que 
nunca conseguiria mudar ou ganhar nada. A começar pela corrupção 
endémica. E nem sequer referimos os problemas que a própria geografia e 
clima, colocavam às operações militares.

Mas temos que falar de outras coisas.Os ocidentais jamais poderão ganhar 
uma guerra a populações como os talibãs, mesmo tendo estes apenas um 
número de guerrilheiros estimado em 80.000. 
Esclareço, os talibãs, demonstraram ter alma, acreditam no transcendente; 
não têm medo de morrer por causas em que acreditam; são estóicos, 
frugais e os sacrifícios não os tolhem.
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Não hesitam ainda em cortar a cabeça ao seu inimigo e possuem uma 
moral em que acreditam e praticam.

Ora isto representa uma força extraordinária (e não estou ao dizer isto, a 
defender os “princípios” daqueles seres).

Os cidadãos ocidentais (e cada vez mais os militares), especialmente os 
tidos por “mais desenvolvidos”, são a antítese disto tudo e não acreditam 
em nada, a não ser na sua conta bancária. “Aburguesaram” a sua alma, 
tornaram-se ateus, descuraram o transcendente e relativizaram a Moral. 
Querem ser “Deus” de si próprios, e vivem num liberalismo egocêntrico, 
individualista e egoísta.

Por isso ficaram sem Moral e sem Ética…Afastaram-se da Virtude e 
aproximaram– se do vício.

Estão prenhes de direitos e autoexcluídos de deveres. Os “ismos” minaram-
nos e estão num processo de se renegarem e à sua História. Não há 
tecnologia que resolva isto, embora ajude a iludir.

Querer fazer as mulheres militares não ajudou nada; levar as questões de 
género e misturar as questões de orientação sexual e outros “ismos”, etc., 
piorou tudo, nos exércitos.

Para além disto, as forças militares foram metidas num colete – de - forças 
que as tolhem e inibem de cumprir missões e tornam a acção de comando 
uma dor de cabeça permanente.

Estou a falar da ideia idiota de querer fazer guerras sem que haja mortos; 
preocupações extremas com “danos colaterais” e um conjunto de “regras 
- de -empenhamento” (ROE) altamente restritivas e diferenciadas, a que 
ainda se tem que juntar os “caveats”, ou seja, restrições ao empenhamento 
operacional, de forças de alguns países. Por exemplo, os militares alemães 
só podiam ser empregues em operações de combate caso estivesse 
garantida a evacuação de feridos para um hospital de retaguarda, que 
ficasse a uma hora (creio) de distância. 

Ora isto implica receio de morrer, receio de matar, receio da própria sombra!
É difícil ganhar guerras nestes moldes, sobretudo contra um inimigo que 
não se regula pelas mesmas regras…Provou-se mais uma vez que os EUA 
são o pior aliado que se pode ter e o patético discurso do patético Presidente 
Biden (eleito numas eleições viciadas a vários títulos) – presidente de um 
país cuja sociedade se está a decompor e a fracturar a uma velocidade 
geométrica – não deixa dúvidas sobre isso.

Quem nunca teve dúvidas sobre estes “nossos aliados” (e nunca os deixou 
pôr o pé em ramo verde) foi o Professor Salazar, estadista e português de 
rara fibra. Mas já não está fisicamente entre nós e parece que não deixou 
muitos seguidores…

Entretanto apareceu o inefável Engenheiro António Guterres, Secretário-
Geral daquela organização inútil e dispendiosa, que dá pelo nome de ONU 
(Organização das Nações Unidas – unidas, vejam bem), que mais uma vez 
“apela”.

O mesmo fez Sua Santidade o Papa, também ele não pára de apelar (vá lá 
que desta vez não pediu desculpa de nada que a Igreja tenha feito).

Fica bem apelar, mas deve ter-se em conta que de pouco ou nada serve. E 
quando se torna repetitivo, cansa, torna-se ridículo e ninguém liga.

Quem pode e quer faz, não apela. Uma diferença a ter em conta.

Obviamente que não se pode acreditar nas promessas já feitas pelos 
Talibãs, mas que já aprenderam a “suavizar” o discurso é um facto. As 
coisas também já não são como eram há 20 anos.

Por último apareceram algumas vozes, bem-falantes, sem passarem 
disso,sobretudo em países da UE, a dizerem que “os Talibãs ganharam a 
guerra e agora é preciso falarcom eles”. Como? Então primeiro quiseram 
tirá-los do Poder e matá-los; depois mudá-los por dentro, comprá-los, etc., 
acabaram por perder tudo e agora querem diálogo, a começar pelo nosso 
ex - trotskista que labora no Palácio das Necessidades?

Mas será que esta gente não se enxerga? Quem há-de agora fazer alguma 
coisa vai ser a Rússia, a China, a Turquia e o Irão, países que têm um 

interesse grande na área, devido à proximidade geográfica e histórica e têm 
uma política muito mais realista e livre de “pseudo - práticas democráticas”. 
Para já não falar no Paquistão que tem sido um aliado natural dos Talibãs.
Por último, estes mesmos bem - falantes vêm chorar lágrimas de crocodilo, 
muito preocupados com os afegãos que lá ficam (e que não pediram  
ninguém para os irem lá salvar) e os seus direitos.

Curioso que nunca tiveram em conta o “direito” que outros têm de poder 
viver no seu território, da maneira como entenderem.

Querem impor-lhes uma Democracia do século XXI, como se isso fosse o 
elixir do “dever ser”. Mas “ó tempora, ó mores”, não estão nada preocupados 
com as vagas de migrantes islâmicos que querem impôr a “Sharia”, no 
território dos europeus!

É certo que a decência manda que, quem confiou e trabalhou para os 
ocidentais, no Afeganistão, lhes deve ser outorgado o estatuto de refugiado 
político e serem ajudados humanitariamente. Mas apenas isso.

E lembrar aqui, aos que habitam a “doce terra lusitana”, que quando foi 
da“descolonização” (que nem sequer se fez), não foi dada a oportunidade 
aos portugueses dos territórios ultramarinos – que o eram de lei, de direito 
e de coração – sobretudo aos que tinham combatido nas Forças Armadas 
nacionais, a oportunidade de continuarem portugueses, deslocarem-se 
para a “Metrópole” ou, até, ficarem no respectivo território!

Foi mais uma guerra perdida que, lembro, é muito pior do que a travar.

E, mais uma vez, não se vai aprender nada.

 João José Brandão Ferreira
 Oficial Piloto Aviador (Ref.)

19/08/21
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Avec ou Sans Accord, 
les Mollahs Voudront LA Bombe

par Majid Rafizadeh

Traduction du texte original: Even with a Deal, the Mullahs Will Pursue Nukes
Accord ou pas, il est important de comprendre que le régime iranien 
persévèrera dans ses ambitions nucléaires et ses préparatifs clandestins : 
des précédents historiques le démontrent.

Téhéran a affirmé que « l’entrepôt atomique secret » de Turquz Abad, un 
village de la banlieue de Téhéran, servait uniquement à nettoyer  des  tapis.
L’AIEA a d’abord ignoré l’information. Ce qui n’a rien pour surprendre : l’AIEA 
a une longue tradition de rapports mensongers concernant le respect par la 
République islamique de l’Accord sur le nucléaire et de refus de prendre en 
considération toutes les informations crédibles sur les activités nucléaires 
illicites de l’Iran.
Les mollahs iraniens ne respecteront aucun accord avec la communauté 
internationale. Ils empocheront certes les bénéfices de leur signature au 
bas d’un accord nucléaire et se féliciteront de la levée des sanctions, mais 
le régime poursuivra son projet secret de se doter d’armes nucléaires et sa 
stratégie - avec l’aide de la Chine – d’établir sa mainmise sur le Moyen-Orient.
Tout récemment, en Syrie et en Irak, l’Iran a apporté la preuve de sa politique 
agressive : prise de contrôle du Liban par son agent local le Hezbollah; 
intensification de la guerre contre l’Arabie saoudite par l’intermédiaire des 
Houthis ; plus les 4 000 roquettes que le Hamas, un autre obligé de l’Iran, 
vient de balancer contre le petit Israël.
Quel que soit l’« accord » conclu à Vienne, il doit être clair que l’Iran ne 
cherche pas à « stabiliser » le Moyen-Orient. Comme l’administration 
Biden l’a correctement souligné, les dirigeants iraniens, avec la Chine, ne 
cherchent qu’à le déstabiliser, puis à le dominer.

S’imaginer que négocier et conclure un accord avec l’Iran freinera leurs 
ambitions nucléaires et empêchera les ayatollahs de se doter d’armes 
nucléaires est, malheureusement, un dangereux fantasme. Photo : usine 
d’enrichissement d’uranium à Ispahan, en Iran. (Photo par Getty Images)

S’imaginer que négocier et conclure un accord avec l’Iran freinera les 
ambitions militaires du régime et empêchera les ayatollahs de se doter 
d’armes nucléaires est, malheureusement, un fantasme dangereux.
L’accord nucléaire comporte des dates butoirs qui, une fois atteintes, lèveront 
tous les obstacles mis entre l’Iran et l’arme nucléaire. Pour dire les choses 
crûment, loin d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire, (c’est ainsi 
que le texte a été présenté), l’accord sur le nucléaire, à son échéance, fera 
de l’Iran un membre de droit du club officiel des puissances nucléaires.

Accord ou pas, il importe de comprendre que le régime iranien poursuivra 
ses projets nucléaires et ses préparatifs clandestins : des précédents 
historiques sont là pour le prouver.

Moins d’un an après l’entrée en vigueur de l’accord nucléaire signé avec 
l’administration Obama-Biden en 2015, deux rapports crédibles des 
services de renseignement ont révélé que l’Iran n’avait pas l’intention 
d’en honorer les termes. Les services de sécurité intérieure allemands, 
l’Office fédéral pour la protection de la Constitution, ont révélé dans leur 
rapport annuel 2016 que le gouvernement iranien maintenait ouverte une 

filière d’achat «clandestine» de technologie et d’équipements nucléaires 
auprès d’entreprises allemandes. Et ces achats avaient lieu à un rythme 
qui, « même au regard des normes internationales, demeure à un niveau 
quantitativement élevé. »
Ce rapport de 2016 ajoutait que « pour atteindre ses objectifs, l’Iran sans 
aucun doute, conservera un rythme d’achats clandestins intensif ». La 
chancelière allemande Angela Merkel avait alors publiquement mis en 
cause l’Iran et souligné la gravité de cette découverte dans une déclaration 
au Parlement allemand.
En 2016, un autre rapport de l’Institute for Science and International 
Security (Institut pour la science et la sécurité internationale) a détaillé, plus 
précisément encore, les activités nucléaires clandestines de l’Iran après la 
signature de l’Accord sur le nucléaire. Le rapport déclarait :

« L’Institut pour la science et la sécurité internationale a appris que 
l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI) a récemment essayé 
d’acheter à un pays tiers des tonnes de fibre de carbone. Cette tentative 
a eu lieu au lendemain de la mise en œuvre de l’Accord sur le nucléaire 
(JCPOA) ...Cet essai oblige à poser la question de savoir si l›Iran a l›intention 
de respecter les engagements pris à l›occasion du JCPOA ... La tentative 
d›achat de fibre de carbone est également un autre exemple des efforts du 
P5 + 1 pour garder secrètes les actions iraniennes problématiques. »

En 2018, toujours après la signature de l’Accord sur le nucléaire, le Premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahu a exhorté Yukiya Amano, directeur 
général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’aller en 
Iran inspecter un « entrepôt atomique ».

Dans son discours à l’Assemblée générale de l’ONU, Netanyahu a dénoncé la 
présence en Iran d’un « entrepôt atomique secret pour stocker des quantités 
massives d’équipement et de matériel nécessaires à son programme secret 
d’équipement nucléaire ». Téhéran a répondu que « l’entrepôt atomique secret 
» de Turquz Abad, un village de la banlieue de Téhéran, servait uniquement 
à nettoyer les tapis. L’AIEA a d’abord choisi d’ignorer ces informations. Ce 
qui n’a rien pour surprendre : l’AIEA a un long historique de déclarations 
mensongères concernant le respect de l’accord par la République islamique 
; l’Agence a également multiplié les refus de vérifier divers rapports crédibles 
sur les activités nucléaires illicites de l’Iran. Néanmoins, après de fortes 
pressions, l’AIEA a fini par aller en Iran inspecter le site en question. Les 
inspecteurs de l’AIEA ont alors débarqué sur un site parfaitement nettoyé, 
mais ou des traces d’uranium radioactif avaient subsistées. Toutes les alertes, 
y compris celle d’Israël, se sont donc révélées exactes.
La détection de particules radioactives à Turquz Abad et les allégations 
iraniennes d’accusations « fabriquées » à son égard sont un bon indicateur 
de la réticence irréductible de ce pays à honorer ses engagements.
Enfin, toujours après avoir signé l’accord sur le nucléaire de 2015, le régime 
iranien a produit une quantité d’eau lourde - utile à la production d’énergie 
nucléaire ou d’armes nucléaires – supérieure à celle qu’il était censé posséder 
dans le cadre du pacte nucléaire. L’Iran avait accepté de maintenir son stock 
d’eau lourde en dessous de 130 tonnes. Mais, les rapports de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique, ont montré que la République islamique 
avait dépassé son seuil de production d’eau lourde à plusieurs reprises en 
2015 et 2016. Le Directeur général de l’AIEA, Yukiya Amano, a reconnu en 
novembre 2016 : « Pour la deuxième fois depuis la mise en œuvre du JCPOA, 
l’Iran a franchi le seuil autorisé de 130 tonnes d’eau lourde. »
Les mollahs iraniens ne respecteront aucun des accords qu’ils ont signé ou 
signeront avec la communauté internationale. Bien entendu, ils empocheront 
volontiers les bénéfices d’un quelconque accord sur le nucléaire et la levée 
des sanctions, mais leur régime persévèrera dans ses tentatives secrètes 
de s’équiper en armes nucléaires et dans ses tentatives - avec la Chine - de 
prendre le contrôle du Moyen-Orient.
Nombreuses ont été les agressions récentes de l’Iran en Syrie et en Irak ; sa 
prise de contrôle du Liban par son mandataire le Hezbollah ; son agression 
intensifiée contre l’Arabie saoudite par son intermédiaire local, les Houthis, 
et sa guerre de 4 000 roquettes ce mois-ci contre le petit pays d’Israël par 
un autre mandataire de l’Iran, le Hamas.

Le Dr Majid Rafizadeh, universitaire formé à Harvard, est stratège et 
conseiller en affaires, politologue, membre du conseil d’administration 
de Harvard International Review et président de l’International American 
Council on the Middle East. Il est l’ auteur de plusieurs livres sur l’islam et la 
politique étrangère américaine. 

Il peut être contacté à Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu
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Il Serait Temps que Tombe le Régime 
Communiste de Cuba

par Con Coughlin

Traduction du texte original: It Is Time for Regime Change in Communist Cuba

Les manifestations qui ont éclaté à Cuba devraient inciter le président 
américain Joe Biden et son administration à rompre avec les erreurs de l’ère 
Obama et à éviter toute forme de rapprochement avec La Havane.

Les États-Unis devraient, la chose semble techniquement possible, redonner 
au peuple cubain les moyens d’utiliser Internet.

Les sévères sanctions que l’administration précédente a imposées à 
l’économie cubaine ont contribué à l’asphyxie du régime et l’obligent à lutter 
pour sa survie.

Tout allègement des sanctions américaines ne ferait qu’aider le régime dans 
sa répression brutale du peuple cubain.

Les sanctions accroissent la pression sur le régime cubain et peuvent 
entraîner l’effondrement du régime et la libération du peuple cubain de ses 
oppresseurs communistes.

Les manifestations anti-gouvernementales qui ont éclaté à Cuba devraient 
inciter le président américain Joe Biden et son administration à rompre avec 
les erreurs de l’ère Obama et à renoncer à toute forme de rapprochement 
avec La Havane. Les États-Unis, la chose semble techniquement possible, 
devraient également offrir au peuple cubain les moyens de s’exprimer 
sur Internet. Photo : le 12 juillet 2021, a police anti-émeute cubaine a été 
déployée contre les manifestants anti-régime, à La Havane. (Photo de Yamil 
Lage/AFP via Getty Images)
Rien n’illustre mieux la faillite totale de l’idéologie communiste que cette 
économie cubaine en ruine qui a provoqué la plus grande vague de 
manifestations anti-gouvernementales depuis au moins trois décennies.

Le régime communiste fondé par le dictateur cubain Fidel Castro a répondu 
avec la brutalité qui le caractérise à la dissidence qui a déferlé à l’échelle 
nationale : à ce jour, un manifestant au moins a été tué et des centaines 
d’autres ont été emprisonnés.
L’état désastreux de l’économie cubaine, avec son corollaire de pénuries 
alimentaires et pharmaceutiques, a été à l’origine des premières 
manifestations. La mauvaise gestion de la pandémie a aussi aggravé 
les souffrances des 11 millions de cubains ; Cuba se classe en tête du 
nombre de cas de Covid par habitant, loin devant n’importe quel grand pays 
d’Amérique latine.
Le régime autocratique du président Miguel Diaz-Canel semble incapable 
de satisfaire les besoins fondamentaux de la population cubaine, mais, ainsi 
que la répression impitoyable l’a montré, ce régime sait comment mater les 
révoltes.

Des milliers de manifestations spontanées ont à peine commencé d’affleurer 

dans les rues de toutes les villes du pays que les forces de sécurité du 
régime ont immédiatement repris le contrôle.

Les forces spéciales et la police ont inondé les rues et les connexions 
Internet ont été coupées. Rendus incapables de coordonner leur action, 
presque tous les manifestants ont été dispersés en quelques heures.
Les premières manifestations ont démarré le 11 juillet à San Antonio de los 
Banos, puis ont gagné plus de 40 villes et villages - dont La Havane -, mais 
les forces de sécurité, aidées par des brigades de réaction rapide et des 
militants du Parti communiste armés de gros bâtons, sont rapidement venues 
à bout des rassemblements, arrêtant plus d’une centaine de dissidents.

Les autorités cubaines peuvent se féliciter de la qualité de leur répression, 
mais il n’est pas exclu que, cette fois-ci, le désir d’un changement radical de 
régime s’avère irrésistible.
Les dirigeants communistes de Cuba se sont toujours fait une gloire de leur 
capacité à venir à bout à n’importe quelle menace contre leur révolution 
marxiste. Alors que la plupart des régimes communistes dans le monde, 
à commencer par l’Union soviétique, n’existent plus que dans les livres 
d’histoire et que la Chine a discrètement embrassé les avantages du 
capitalisme, Cuba demeure figée dans l’anachronisme qui prévaut depuis la 
révolution castriste de 1959.

Mais aujourd’hui, la situation a changé car les dirigeants cubains n’ont pas 
une once du charisme qu’avait Castro : la différence est là, ils ne disposent 
d’aucun soutien au sein du peuple cubain.
Pour la première fois, le gouvernement communiste de La Havane affronte 
un défi politique majeur sans pouvoir mettre en avant un membre du clan 
Castro. En 1994, date des dernières grandes manifestations nationales, 
Castro a personnellement affronté les manifestants sur le Malecon, le 
boulevard du front de mer de La Havane. Et les troubles ont cessé.

A sa mort en 2016, Castro a été remplacé par son frère Raul. Mais quand 
Raul, âgé de 90 ans, a quitté le front politique, il a été remplacé par Diaz-
Canel, un bureaucrate terne sans aucun vernis révolutionnaire. Si bien que 
quand le président a appelé les fidèles du parti à défendre le régime contre 
les manifestants, la plupart ont trainé les pieds.
Le délabrement de l’économie cubaine est tel que les exilés cubains qui 
vivent en Floride sont intimement persuadés qu’un changement de régime 
est imminent à La Havane. L’année dernière, l’économie cubaine s’est 
contractée de plus de 11%, ce qui fait que les Cubains sont obligés de faire 
la queue des heures durant juste pour acheter des produits de base tels que 
du poulet et du pain.

L’île des Caraïbes souffre aussi de longues pannes d’électricité, et la mauvaise 
gestion de la pandémie par le gouvernement a entraîné une hausse des décès, 
qui sont passés de 146 seulement en 2020 à près de 2 000 aujourd’hui.
L’incurie économique et sanitaire des dirigeants cubains est telle que 
les Cubains ordinaires ont entrepris de faire connaître leurs véritables 
sentiments aux dirigeants communistes de Cuba.
Les manifestants ont modifié le vieux slogan de Castro « Patria o Muerte » 
(la Patrie ou la Mort) en « Patria y Vida » (la Patrie et la Vie).
A l’évidence, si les Cubains veulent que leurs conditions de vie s’améliorent, 
ils doivent se débarrasser de ce régime communiste oppressif et incompétent.
Les troubles qui ont éclaté à Cuba devraient persuader le président 
américain Joe Biden et son administration de ne pas répéter les erreurs de 
l’ère Obama en tentant une forme ou une autre de rapprochement avec la 
dictature de La Havane.
Les États-Unis devraient, et ils en ont la capacité technique, aider le peuple 
cubain à se connecter à Internet.
La crise qu’affronte le régime communiste cubain aujourd’hui est la 
conséquence des sanctions sévères que l’administration précédente a 
imposée à l’économie cubaine.

Toute tentative de l’administration Biden de lever ces sanctions ne ferait 
qu’aider le régime à mieux réprimer le peuple cubain.

Les sanctions sont un moyen de maintenir la pression sur le régime cubain, 
laquelle pourrait entraîner à terme l’effondrement du régime et la libération 
du peuple cubain de ses oppresseurs communistes.

Con Coughlin est rédacteur en chef défense et affaires étrangères du 
Telegraph et Distinguished Senior Fellow du Gatestone Institute.
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En Plein Virage Xénophobe, 
la Chine Se Coupe du Monde

par Gordon G. Chang

Traduction du texte original: China’s Xenophobic Plan to Shut Out the 
World

Dans la Chine de Xi Jinping, la répression n’a jamais vraiment cessée. Il 
ne s’agit pas là de « tressautements » pour reprendre l’expression utilisée, 
par Ray Dalio, la star des fonds spéculatifs qui, le 30 juillet dernier sur 
Linkedin, comparait les mesures brutales de Pékin contre les entreprises à 
des crispations involontaires.

L’annonce a fait suite à une série d’attaques très brutales contre des 
entreprises privées.

Les mesures prises par Xi pour forcer les entreprises chinoises à quitter les 
marchés boursiers étrangers pourraient être le prélude à une expropriation 
des actionnaires étrangers des entreprises chinoises.

Les mesures prises par Xi pour forcer les entreprises chinoises à quitter 
les marchés boursiers étrangers pourraient être le prélude à une épurer 
les entreprises chinoises de leurs actionnaires étrangers. Photo : le 28 
juin 2021, à Pékin, à l’occasion d’un gala de masse organisé pour le 100e 
anniversaire du Parti communiste, Xi apparaît sur un écran géant pendant 
qu’un ballet est sur scène. (Photo de Kevin Frayer/Getty Images)

Le 11 août, le Comité central du Parti communiste chinois et le Conseil 
d’État du gouvernement central ont publié ce que l’agence de presse 
officielle Xinhua a appelé « un plan visant à promouvoir la construction d’un 
gouvernement d’État de droit de 2021 à 2025, sur la base de la mise en 
œuvre réussie du précédent plan quinquennal. »

Dans le cadre de ce plan, le parti-État chinois a promis de promulguer une 
série de lois sur des sujets aussi variés que la sécurité nationale, l’innovation 
technologique, les monopoles, l’éducation, la santé et les quarantaines, 
l’alimentation et les médicaments ainsi que les étrangers.

« L’annonce », a déclaré Reuters , « indique que la répression qui s’exerce 
aujourd’hui dans le secteur industriel sur des sujets comme la confidentialité, 
la gestion des données, l’antitrust et divers autres problèmes va persister 
tout au long de l’année ».

Seulement « tout au long de l’année » ? Le communiqué chinois laisse 
clairement entendre que la répression se poursuivra jusqu’à la fin du 14e 
plan quinquennal, autrement dit jusqu’en 2025.

Dans la Chine de Xi Jinping, la répression n’a d’ailleurs jamais vraiment 
cessée. Et il ne s’agit pas là de « tressautements » pour reprendre l’expression 

Ray Dalio, la star des fonds spéculatifs qui, le 30 juillet dernier sur LinkedIn, 
analysait les mesures brutales de Pékin contre certains groupes industriels 
comme des crispations involontaires.

Ces assauts anticapitalistes pourraient durer aussi longtemps que Xi 
détiendra le pouvoir. Ils pourraient durer des décennies, car Xi a clairement 
l’intention de briser le schéma à deux systèmes établi par les deux Secrétaire 
Généraux du Parti qui l’ont précédé.

Les récentes attaques de Xi contre des groupes privés ne doivent pas être 
interprétées comme une péripétie de nature conjoncturelle. Il s’agit là d’un 
processus à peine commencé, doté d’effets de long terme que le terme 
« répression » utilisé seul ne permet pas de comprendre. Jamais, même 
aux premiers jours de la République populaire, la Chine ne s’est repliée 
aussi rapidement sur elle-même, se coupant ainsi du monde extérieur. Le 
tournant insulaire du 11 août sera institutionnalisé par des lois.

Le signal du tournant en cours a été donné par de brutales attaques contre des 
groupes privés. La première attaque a été le blocage brutal de l’introduction 
en bourse d’Ant Group, la plus importante introduction en bourse au monde, 
en novembre dernier, 36 heures avant le début des échanges sur son titre. 
Dans la foulée, le 2 juillet, Pékin a institué une nouvelle règlementation 
pour bloquer l’activité de DiDi Global, deux jours après son introduction à la 
bourse de New York.

Depuis, les freins mis au développement économique des entreprises du 
secteur technologique ont été élargis aux entreprises d’autres secteurs, 
notamment les entreprises de soutien scolaire privé. Au milieu du mois 
dernier, Pékin a interdit à ces entreprises de mener des opérations à but 
lucratif sur des matières scolaires de base.

A ce jour, Xi a effacé plus de 1 200 milliards de dollars de titres d’entreprises 
chinoises, mais le carnage parait loin d’être terminé. Les lois qui feront suite 
à l’annonce du 11 août limiteront considérablement la capacité de la Chine à 
innover et à créer de la richesse. Un ami observateur de la Chine m’a dit, que 
Xi est sur le point d’administrer une forte dose de formaldéhyde à la société 
chinoise, éliminant tout dynamisme à l’extérieur du Parti communiste.

Peu importent les dommages ! Les nouvelles mesures faciliteront le rêve de 
Xi : un meilleur contrôle par le Parti communiste.

Cet élargissement du contrôle passe aussi par une attaque généralisée 
contre les étrangers. Ainsi, obéissant la pression de Pékin, les entreprises 
privées de formation ont mis un terme aux cours dispensés par des étrangers 
basés hors de Chine. VIPKid soutenu par Tencent a rapidement cessé les 
cours particuliers à l’étranger, et GoGoKid de ByteDance a mis fin à toute 
aide en anglais.

Ce climat anti-étranger a durement impacté l’essor des entreprises de jeux 
chinoises. L’Economic Information Daily de Xinhua du 3 août a qualifié les 
jeux en ligne d’ « opium spirituel » et de « drogues électroniques », les liant 
ainsi au colonialisme britannique du 19e siècle. Ce langage incendiaire a 
fait chuter le titre Tencent de 11% au cours d’une même journée.

Simultanément, Xi oblige les entreprises chinoises à renoncer à toute 
cotation sur une bourse étrangère, en particulier celles de New York. Les 
entreprises sont discrètement incitées à s’introduire à la bourse de Hong 
Kong, l’une des deux régions administratives spéciales de la République 
populaire. Ce territoire, qui était promis à un «haut degré d’autonomie» 
jusqu’en 2047, passe par ailleurs de plus en plus sous le contrôle direct de 
Pékin.

Les mesures prises par Xi pour forcer les entreprises chinoises à quitter 
les marchés étrangers pourraient être le prélude à un mouvement inverse 
d’épuration des entreprises chinoises de leurs actionnaires étrangers.

Xi veut donner vie à sa vision idéalisée du passé de la Chine. Dans ce 
passé, les dirigeants chinois ont régulièrement coupé leurs territoires de 
toute influence étrangère, surtout lorsqu’ils pensaient que cette influence 
menaçait leur système.

Le secrétaire général Xi Jinping affirme vouloir faire de la Chine une « nation 
puissante », mais chacun de ses gestes va à l’opposé du but recherché. 
Xi veut en réalité renforcer le secteur public pour reprendre le contrôle de 
l’économie et de la société, faire taire les voix dissidentes au sein du Parti 
communiste et au sein de la société en général, et promouvoir la culture En 
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chinoise comme remède à l’influence étrangère.

Xi essaie de recréer ce que Fei-Ling Wang de Georgia Tech appelle « 
l’ordre chinois ». Dans The China Order : Centralia, World Empire, and the 
Nature of Chinese Power, il écrit que la République populaire est « un état 
dictatorial tenace dans sa ‘controlocratie’ et un ‘totalitarisme sophistiqué’ qui 
fonctionne en réalité plutôt mal.

La catastrophe est donc à venir. Comme le note Wang, « l’Ordre chinois a 
un bilan sous-optimal qui se caractérise par une gouvernance despotique, 
une longue stagnation de l’économie, l’étouffement de la science et 
de la technologie, un retard dans la recherche spirituelle, une allocation 
irrationnelle des ressources, un grand mépris de la dignité et la vie humaines, 
une baisse du niveau de vie des masses, des morts et des destructions 
massives périodiques et fréquentes ».

L’avenir des étrangers présents sur le sol chinois s’avère plutôt sombre. 
En s’attaquant aux étrangers, en fermant leur pays, les dirigeants chinois 
veulent réduire l’influence de ces étrangers sur la Chine. Mais les mesures 
xénophobes de Xi Jinping ne demeureront pas sans conséquences. Au plan 
historique, les dirigeants n’ont jamais su attiser les sentiments xénophobes 
tout en contrôlant le racisme et le tumulte qui s’ensuivent.

Au tournant du XXème siècle, la dynastie Qing a tenté de manipuler le 
sentiment anti-étranger. Il en est résulté la sanglante rébellion des Boxers, 
des nationalistes qui ont massacré des dizaines de milliers d’étrangers et 
de chrétiens chinois. La Chine est redevenue une société volatile, et son 
dirigeant actuel manipule des émotions qui peuvent conduire au prochain 
grand soulèvement chinois.

La Chine est en danger, ainsi que ceux qui s’y sont établis.

Gordon G. Chang est l’auteur de The Coming Collapse of China, il est 
aussi distinguished senior fellow du Gatestone Institute et membre de son conseil 
consultatif.

L’Ordre des Templiers 
Organisation et mission de l’ordre

Règle et statuts

Article détaillé : Règle et statuts de l’ordre du Temple.
Après le concile de Troyes, où l’idée d’une règle propre à l’ordre du Temple 
a été acceptée, la tâche de la rédiger fut confiée à Bernard de Clairvaux, qui 
lui-même la fit écrire par un clerc qui faisait sûrement partie de l’entourage 
du légat pontifical présent au concile, Jean Michel (Jehan Michiel)28, sur 
des propositions faites par Hugues de Payns.

La règle de l’ordre du Temple faisait quelques emprunts à la règle de saint 
Augustin mais s’inspirait en majeure partie de la règle de saint Benoît suivie 
par les moines bénédictins. Elle fut cependant adaptée au genre de vie active, 
principalement militaire, que menaient les frères templiers. Par exemple, les 
jeûnes étaient moins sévères que pour les moines bénédictins, de manière 
à ne pas affaiblir les Templiers appelés à combattre. Par ailleurs, la règle 
était adaptée à la bipolarité de l’ordre, ainsi certains articles concernaient 
aussi bien la vie en Occident (conventuelle) que la vie en Orient (militaire).
La règle primitive (ou latine car rédigée en latin), écrite en 1128, fut annexée 
au procès-verbal du concile de Troyes en 1129 et contenait soixante-
douze articles. Toutefois, vers 1138, sous la maîtrise de Robert de Craon, 
deuxième maître de l’ordre (1136-1149), la règle primitive fut traduite en 
français et modifiée. Par la suite, à différentes dates, la règle fut étoffée par 
l’ajout de six cent neuf retraits ou articles statutaires, notamment à propos 
de la hiérarchie et de la justice au sein de l’Ordre.

Ni à sa fondation, ni à aucun moment de son existence, l’Ordre ne s’est doté 
d’une devise.

Réception dans l’ordre
Article détaillé : Réception dans l’ordre du Temple.

Les commanderies avaient, entre autres, pour rôle d’assurer de façon 
permanente le recrutement des frères. Ce recrutement devait être le plus 
large possible. Ainsi, les hommes laïcs de la noblesse et de la paysannerie 
libre pouvaient prétendre à être reçus s’ils répondaient aux critères exigés 
par l’Ordre.

Tout d’abord, l’entrée dans l’Ordre était gratuite et volontaire. Le candidat 
pouvait être pauvre. Avant toute chose, il faisait don de lui-même. Il était 
nécessaire qu’il fût motivé car il n’y avait pas de période d’essai par le 
noviciat. L’entrée était directe (prononciation des vœux) et définitive (à vie).

Les principaux critères étaient les suivants :

être âgé de plus de 18 ans (la majorité pour les garçons était fixée à 16 ans) 
(article 58 de la règle) ;
ne pas être fiancé (article 669) ;
ne pas faire partie d’un autre ordre (article 670) ;
ne pas être endetté (article 671) ;
être en parfaite santé mentale et physique (ne pas être estropié) (article 
672) ;
n’avoir soudoyé personne pour être reçu dans l’Ordre (article 673) ;
être homme libre (le serf d›aucun homme) (article 673) :
ne pas être excommunié (article 674).
Le candidat était prévenu qu’en cas de mensonge prouvé, il serait 
immédiatement renvoyé :
« … si vous en mentiez, vous en seriez parjure et en pourriez perdre la 
maison, ce dont Dieu vous garde. »
— (extrait de l’article 668)

Organisation territoriale

Possessions de l’ordre des Templiers en Europe vers 1300.
Comme tout ordre religieux, les Templiers étaient dotés de leur propre règle 
et cette règle évoluait sous forme de retraits (articles statutaires) à l’occasion 
des chapitres généraux29. C’est l’article 87 des retraits de la règle qui nous 
indique la répartition territoriale initiale des provinces. Le maître de l’ordre 
désignait un commandeur pour les provinces suivantes30,31,32 :

Provinces d’Occident, avec les provinces de :
Allemagne, formée au xiiie siècle, divisée en bailliages de :
Bohême, Moravie et Autriche
Brabant et de l’Hesbaye
Lorraine
Pologne, Poméranie et Nouvelle Marche
Angleterre, divisée en bailliages de :
Écosse  Auvergne 
Irlande   Castille et León
Aquitaine  France
Bretagne  Hongrie
Périgord  Italie   
     
  Portugal
Provence et partie d’Espagne, 
divisé en 1239 en :
Aragon et Catalogne
Provence
Sicile
Jean d’Acre en 1291.

Templiers du Portugal
Articles détaillés : Ordre du Christ (Portugal), Procès de l’Ordre du Temple 
en Castille Léon et Portugal et Dévolution des biens de l’ordre du Temple 
dans le Royaume du Portugal.

Au Portugal, ils passèrent à l’ordre du Christ. Successeur « légitime du 
Temple », la Milice du Christ est fondée en 1319 par le roi Denis Ier et le 
pape Jean XXII. Les biens des Templiers ont été « réservés » à l’initiative 
du roi, pour la Couronne portugaise à partir de 1309, et transférés à l’ordre 
du Christ en 1323. On retrouve de nombreuses influences de l’ordre du 
Christ dès le début des « Grandes découvertes » portugaises, dont on 
verra la croix sur les voiles des navires de Vasco de Gama lors du passage 
du cap de Bonne-Espérance en 1498 (alors que les voiles des navires de 
Christophe Colomb lors de sa traversée de l’Atlantique en 1492, portent 
plus probablement la croix de l’ordre de Calatrava).

(enxertos)
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Covid-19: Está na hora de 
exigir a prestação de contas

Por Dr. Antonio Ferreira
Médico, Professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Trata-se de empreender as acções necessárias para avaliar de modo 
totalmente independente os reais efeitos (não os propagandeados) e 
consequências das medidas adoptadas.

Quando um Estado viola direitos elementares dos cidadãos é obrigado 
a provar que, ao fazê-lo, está a protegê-los contra um perigo iminente e 
concreto – digamos, a pandemia de Covid-19. E é obrigado a provar que 
as medidas adoptadas, que conduziram a essa violação, são efectivamente 
eficazes na protecção dos mesmos cidadãos. Essa prova nunca nos foi 
apresentada. Foi substituída por mera propaganda.

Propaganda capciosa, insidiosa e malévola, mas, reconheça-se, 
magistralmente orquestrada e conduzida, envolvendo os mais altos 
responsáveis políticos do país e contando com a conivência da maioria das 
forças partidárias e de alguns “especialistas em Covid-19”, alguns deles 
dependentes dos cargos que ocupam no Estado ou de subsídios públicos 
que sustentam as instituições que dirigem.

Propaganda que teve, como pedra angular, as famigeradas reuniões 
do INFARMED, as quais substituíram, para este efeito e por razões que 
a História demonstrará, a audição sistemática do Conselho Nacional de 
Saúde Pública, do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional de 
Ética para as Ciências da Vida. Nelas, um conjunto dos ditos especialistas, 
escolhidos a dedo pelas autoridades, pode propalar, sem contraditório 
nem oposição, uma visão, cientificamente não fundamentada, em defesa 
de medidas de “repressão sanitarista”, de cuja eficácia se duvida e cuja 
maleficência se conhece. Fê-lo, catequizando e “educando”, à má maneira 
dos Estados totalitários, as forças vivas da sociedade. Os parceiros sociais, 
dirigentes empresariais e sindicais, titulares de cargos públicos, políticos e 
outros (todos sem formação específica na área da saúde) ouviram, durante 
semanas e meses a fio, uma litania “sanitarista”, a qual lhes foi desfiada 
sem que lhes tivesse sido concedida a oportunidade de serem colocados 
perante propostas alternativas, eventualmente mais eficazes e menos 
deletérias para a sociedade.

Criou-se, deste modo, uma ideia unicista, amplamente disseminada – com 
mais força ainda do que a transmissão do vírus – pela comunicação social, 
também ela maioritariamente acrítica. Nenhuma proposta alternativa, ainda 
que sensata, bem fundada e potencialmente mais eficaz e menos maléfica, 
foi considerada. Nem sequer foi ouvida. A sua apresentação foi mesmo 
impedida. Os seus proponentes foram discriminados, silenciados e, até, 
recriminados.

Neste ambiente, a unicidade de pensamento, imposta pela mais perversa 
campanha propagandística de que há memória na História portuguesa 
desde o Secretariado da Propaganda Nacional e do seu sucedâneo 
Secretariado Nacional de Informação, também eles sob tutela da presidência 
do Conselho de Ministros, sobrepôs-se ao pluralismo de opinião, próprio de 
uma sociedade livre.

Instituiu-se uma política de saúde que, durante o último ano e meio fez 
dos idosos e das crianças vítimas de violência, negligência, isolamento e 
solidão.

A reboque desta política “sanitária”, promoveu-se a violação de alguns dos 
direitos mais elementares do Homem e deram-se passos inequívocos a 
caminho de um Estado totalitário.

Levou-se muitas famílias à fome, literalmente à fome, obrigando os seus 
provedores a recorrerem, diariamente, às instituições de solidariedade 
social para obterem as refeições de que necessitavam para alimentar os 
filhos.

Levou-se à falência o negócio, ganha-pão insubstituível, de centenas ou 
milhares de portugueses.

Instituiu-se, intencionalmente, o medo generalizado, injustificável e 
irracional.

Encerrou-se, sem nenhuma razão, por mero desconhecimento da situação 
no terreno, vários serviços da administração pública, incluindo os serviços 
de saúde, negando o acesso a cuidados de saúde a muitos dos que deles 
necessitavam, com as desastrosas consequências que daí advieram.

Fechou-se o comércio e várias actividades produtivas, com um impacto 
muito negativo na evolução da economia.

Durante fins-de-semana consecutivos, obrigou-se os Portugueses a 
aglomerarem-se nos mercados, superfícies comerciais e outras áreas 
públicas da parte de manhã, para, à tarde, se verem forçados a um 
recolhimento domiciliar imposto pelas autoridades – o que poderá ter 
contribuído (uma investigação independente que se impõe), juntamente 
com outras omissões, como as verificadas na vigilância epidemiológica ou 
a recusa de instituir testagem sistemática e consequente quarentena na 
altura adequada, ao contrário da ceia de Natal, estigma com que insultaram 
a responsabilidade cívica do povo português, para a maior ou uma das 
maiores catástrofes mundiais devidas à Covid-19, ocorrida em janeiro e 
fevereiro deste ano.

Adotou-se um conjunto de medidas ridículas e contraproducentes, pela sua 
total ineficácia e potenciais consequências nefastas na evolução comunitária 
da infeção, de que a obrigatoriedade de realização do “auto-teste” à porta 
dos restaurantes é o expoente máximo e a obrigação de isolamento das 
crianças de tenra idade recém-chegadas aos infantários ou a transferência 
de idosos moribundos residentes em lares para hospitais onde faleceram 
horas depois, ou a deslocação de outros idosos residentes em lares para 
hospitais para esperar algumas horas pelo resultado de um segundo teste 
de PCR negativo, são o maior exemplo da crueldade e indiferença da 
máxima autoridade de saúde (que, no que toca aos dois últimos itens, nada 
fez de publicamente notório, embora notificada e, no que toca aos dois 
primeiros, os defendeu publicamente).

E, apesar disto ou por causa disto, em Portugal, desde o início da pandemia 
até ao dia 13 de agosto de 2021, verificaram-se 1.706 óbitos atribuídos 
à Covid-19 por milhão de habitantes, enquanto na Suécia, país que não 
confinou e que, por isso, foi vítima de uma campanha de desinformação 
viciosa de grande parte da comunicação social internacional, ocorreram 
1.426 óbitos por milhão de habitantes.

Na Suécia que, insisto, não confinou, o excesso de mortalidade de todas as 
causas, comparando a média dos anos de 2015 a 2019 com 2020, foi de 
8,96%, enquanto em Portugal foi de 13,14%.

Mesmo após ajustamento para a estrutura etária e os padrões sazonais 
de mortalidade dos diferentes países, a Suécia apresentou performances 
melhores do que muitos países que confinaram.

O responsável pela política de saúde da Suécia foi ameaçado de morte 
várias vezes. Agora, é frequente receber ramos de flores.

Em Portugal, apesar da propaganda catastrofista, a taxa de ocupação 
hospitalar foi menor em 2020 do que em 2019. O número de episódios 
de urgência foi também 28% menor. A taxa de ocupação das unidades de 
cuidados intensivos nunca atingiu os níveis dramáticos de que nos quiseram 
convencer, sendo, por longos períodos, inferior a 2019. No entanto, 
os cuidados de saúde primários praticamente encerraram, as cirurgias 
programadas foram suspensas, os rastreios do cancro foram interrompidos, 
etc. A população, pelo medo que lhe foi infligido e pelo encerramento dos 
cuidados de saúde, viu-se arredada do normal acesso a esses cuidados. O 
maior acréscimo de óbitos ocorreu fora de um estabelecimento hospitalar 
(domicílio ou noutro local), mais 16,5% que a média de 2015-2019 e mais 
14,4% que em 2019.

Em 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) contraiu 7,6% em volume. Esta 
contração foi a mais intensa na actual série de Contas Nacionais. Em 
termos nominais, o PIB recuou para 202,4 mil milhões de euros (variação 
de -5,4%). As exportações de bens e serviços apresentaram um decréscimo 
de 18,6%. (fonte: Anuário Estatístico Portugal 2020, INE).

A dívida pública cresceu de 116,8% do PIB em 2019 para 133,6% em 
2020, enquanto a dívida bruta passou de 249.977,5 milhões de euros para 
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270.491,7 milhões de euros (+ 2,8%).

Em 2020, a população empregada foi estimada em 4.814,100 pessoas, 
tendo diminuído 99 mil pessoas (-2,0%) relativamente a 2019, quebrando a 
tendência crescente iniciada em 2014; a população desempregada totalizou 
350,9 mil pessoas, a que correspondeu uma taxa de desemprego de 6,8%, 
superior em 0,3 p.p. à do ano precedente; a taxa de desemprego dos jovens 
dos 15 aos 24 anos foi de 22,6%, tendo aumentado 4,3 p.p. em relação ao 
ano anterior (fonte: Anuário Estatístico Portugal 2020, INE).

Em Portugal, não foi a pandemia que originou tudo isto; foram as medidas 
impostas à população a causa deste descalabro.

E nunca, nunca, nem DGS nem algum dos ditos especialistas apresentou, de 
modo publicamente notório, qualquer artigo publicado em revista científica 
indexada e com revisão por pares e prestígio internacional que demonstrasse 
a efectividade e benefício das medidas adoptadas (parece, mesmo, que não 
os possuem, como sugere uma recente sentença do Tribunal Administrativo 
de Lisboa). Pelo contrário, são vários os artigos científicos que demonstram 
o oposto (Bendavid E et al. Assessing mandatory stay-at-home and business 
closure effects on the spread of COVID-19. European Journal of Clinical 
Investigation 2021; Liu S et al. Analyzing the Effectiveness of COVID-19 
Lockdown Policies Using the Time-Dependent Reproduction Number and 
the Regression Discontinuity Framework: Comparison between Countries. 
Eng. Proc. 2021, 5, 8. ; Chin V et al. Effect estimates of COVID-19 non-
pharmaceutical interventions are non-robust and highly model-dependent. 
JCE 2021).

Parafraseando Douglas W. Allen, do Departamento de Economia da Simon 
Fraser University, Burnaby, Canadá, na sua “Covid Lockdown Cost/Benefits: 
A Critical Assessment of the Literature”, o “lockdown” será um dos maiores 
fracassos políticos em tempo de paz na história do Canadá.

O mesmo autor demonstra que, ao contrário do propalado, logo muito cedo 
no decorrer da pandemia seria possível perceber que o confinamento não 
teria eficácia e só modelos matemáticos baseados em assunções erradas 
(da exclusiva responsabilidade de quem os produziu e divulgou e neles 
se baseou para propor a “repressão sanitarista”) levaram a que ele fosse 
instituído.

Perante tudo isto, chegou a altura de exigir a prestação de contas – aos 
responsáveis políticos, às autoridades de saúde, aos especialistas das 
reuniões do Infarmed.

E não se trata, apenas, de exigir a assunção de responsabilidade política, 
cujas consequências são, neste país, irrelevantes. Não! Trata-se de 
empreender as acções necessárias para avaliar de modo totalmente 
independente os reais efeitos (não os propagandeados) e consequências 
das medidas adoptadas, quer no que concerne à evolução da pandemia 
propriamente dita, quer no que toca aos resultados sociais, económicos, 
na saúde e na privação dos mais elementares direitos de cidadania e, se 
for caso disso, acionar as instituições apropriadas para a responsabilização 
dos seus autores.

Só a sociedade civil e as associações cívicas, mas não os partidos políticos 
(porque deles, atento o seu comportamento generalizado ao longo da 
evolução da pandemia, nada se pode esperar neste contexto), podem, se o 
quiserem, recorrendo exclusivamente aos instrumentos que a Lei oferece, 
intentar as necessárias acções para o efeito.

E este é o meu apelo.

Equação de Einstein usada, pela 1ª vez, 
para criar matéria a partir da luz
Com base numa das equações mais famosas de Albert Einstein, uma equipa de 
físicos afirma ter criado, pela primeira vez, matéria a partir da luz pura.
Tal como recorda o site Live Science, a famosa equação “E=mc2”, de Albert Einstein, 
diz que, se se esmagar dois fotões suficientemente energéticos, ou partículas de 
luz, um no outro, seremos capazes de criar matéria na forma de um electrão e o 
seu oposto de antimatéria, isto é, um positrão.

Mas este processo, descrito pela primeira vez em 1934 pelos físicos norte-
americanos Gregory Breit e John Wheeler, tem sido um dos mais difíceis de 
observar na Física, principalmente porque os fotões em colisão teriam de ser raios 
gama altamente energéticos, e os cientistas ainda não foram capazes de fazer 
lasers de raios gama.

Agora, investigadores do Laboratório Nacional de Brookhaven, nos Estados 
Unidos, acreditam ter encontrado uma solução alternativa. Usando o seu Colisor 
Relativístico de Iões Pesados (RHIC), foram capazes de produzir medições que se 
aproximam das previsões para o estranho acto de transformação.

“No seu artigo científico, Breit e Wheeler perceberam que isto é quase impossível 
de fazer. Os lasers ainda nem existiam! Mas propuseram uma alternativa: acelerar 
iões pesados. E essa alternativa é exatamente o que estamos a fazer no RHIC”, 
disse, em comunicado, o físico Zhangbu Xu, do laboratório norte-americano.

De acordo com o mesmo site, em vez de acelerarem os fotões directamente, os 
cientistas acelararam dois iões – núcleos atómicos desprovidos dos seus eletrões 
e, portanto, carregados positivamente – num grande loop, antes de os fazerem 
passar um pelo outro numa quase colisão.

Como os iões são partículas carregadas que se movem muito perto da velocidade 
da luz, também carregam um campo electromagnético, dentro do qual há um 
monte de fotões “virtuais” não muito reais “a viajar [com o ião] como uma nuvem” 
explicou Xu, um dos autores do estudo publicado, a 27 de julho, na revista científica 
Physical Review Letters.

Partículas virtuais são partículas que só surgem de forma breve como perturbações nos 
campos que existem entre as partículas reais. Não têm as mesmas massas que as suas 
homólogas reais (ao contrário das reais, que não têm massa, os fotões virtuais têm massa).

Nesta pesquisa, quando os iões passaram rapidamente um pelo outro quase 
colidindo, as suas duas nuvens de fotões virtuais estavam a mover-se tão depressa 
que agiam como se fossem reais. As partículas virtuais de acção real colidiram – 
produzindo um par muito real eletrão-positrão detectado pelos cientistas.

Para ser uma observação verdadeira do processo Breit-Wheeler, ou o mais 
verdadeiro possível utilizando partículas virtuais, os físicos tinham de se certificar 
que os seus fotões virtuais estavam a comportar-se como os reais. Para fazer 
isso, detectaram e analisaram os ângulos entre mais de seis mil pares de eletrões-
positrões produzidos na experiência.

Quando duas partículas reais colidem, os produtos secundários devem ser produzidos 
em ângulos diferentes do que se fossem feitos por duas partículas virtuais. Mas, neste 
caso, os produtos secundários das partículas virtuais ricochetearam nos mesmos 
ângulos que os produtos secundários das partículas reais.

Desta forma, os investigadores puderam verificar se as partículas que estavam 
a ver se comportavam como se fossem feitas por uma interação real. E assim 
demonstraram com sucesso o processo Breit-Wheeler

A equipa também mediu a energia e a distribuição de massa dos sistemas. 
“São consistentes com os cálculos da teoria sobre o que aconteceria com os 
fotões reais”, disse ainda Daniel Brandenburg, físico de Brookhaven.
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Homenagem a dois militares portugueses caídos no Afeganistão

O Afeganistão é neste momento página principal com notícias sobre os 
acontecimentos que lá ocorrem.E nesta altura não podemos deixar de 
pensar nos dois soldados portugueses que aí perderam a vida, deixando 
um pequeno depoimento sobre os dois casos que ocorreram nesse país.

No dia 3 de Agosto de 2005, os Comandos Portugueses partiram pela 
primeira vez para um novo Teatro de Operações, o Afeganistão. A 2ª 
Companhia de Comandos “Escorpiões” tinha uma missão de 6 meses nesse 
país ao serviço da NATO, integrados na International Security Assistance 
Force- ISAF – Força Internacional de Apoio à Segurança , e o 1ª Sargento 
Comando Roma Pereira estava na sua 3ª Missão internacional ao serviço 
dos Comandos e das Forças Armadas Portuguesas.

Em 2001 e 2004 já tinha participado em duas missões internacionais em 
Timor, e esta missão, segundo promessa à família, visto ter uma filha 
pequena, seria a última.

Mas no dia 18 de Novembro de 2005, durante uma patrulha 
nos arredores de Cabul, pelas 07.30 de Lisboa, uns 12 
quilómetros a sul do Camp Warehouse, onde estava 
instalado o contingente português, uma bomba controlada 
à distância rebentou quando o veiculo onde seguia a equipa 
do Sargento Romão Pereira, 33 anos e natural de Alhos 
Vedros, passava.

Viajava com outros três militares portugueses que ficaram 
feridos, explicou o chefe do Estado-Maior-General das 
Forças Armadas (CEMGFA) da altura, Almirante Mendes 
Cabeçadas, tendo o 1º Sargento tido morte quase imediata 
nesse ataque, e os   restos mortais de Roma Pereira sido transportados 
para Lisboa.

Dias antes de partir em missão  confidenciou ao Sargento-Mor Matias, o 
mesmo que daria a notícia da sua morte à família, que “se lhe acontecesse 
alguma coisa diria à filha que a amou muito e pediu que lhe explicasse 
quem foi o pai”.

O primeiro-cabo Horácio da Silva Mourão, de 25 anos e natural de Vila Real, 
foi o único dos feridos a ficar em estado grave, tendo sido transportado de 
imediato para o hospital a fim de ser operado às pernas. Ficou dois meses 
em coma, semiparalisado, com traumatismo craniano, várias fracturas e 
perda de memória, e internado 24 meses, e para espanto dos médicos e 
de todos , recuperou e superou para lá de todas as expectativas mostrando 
uma força de vontade excepcional.

Foi na aldeia de Lamas de Olo que Horácio Mourão completou a segunda 

fase da recuperação, após dois anos no hospital

O Sargento Comando João Paulo Roma Pereira foi o décimo soldado 
português a morrer desde que, em finais de 1993, Portugal começou a 
participar em missões internacionais de paz. Foi também o primeiro militar 
comando a falecer desde o fim da Guerra do Ultramar.

A rua onde morava com a esposa e filha tem hoje o seu nome.

Em 27 de Agosto de 2007 uma Força de Reacção Rápida constituída na 
sua maioria por paraquedistas portugueses partiu para o Afeganistão para 
render a Força de Comandos Portugueses que completava já seis meses 
de missão naquele país.

O Soldado Pára-quedista Sérgio Miguel Vidal Oliveira Pedrosa, 22 anos,  
fez parte desta missão, que seria a sua primeira experiência ao serviço das 

Forças Armadas Portuguesas.

Escrevia para casa que “devagar, devagarinho lá isto vai 
passando, o pessoal continua todo bem e quando é assim 
tudo corre bem. Mando muitos beijos para a minha família, 
para a minha “filhinha” em especial porque sei que ela vai 
ver esta mensagem”.

Na noite de 23 de Novembro de 2007, em viagem durante 
uma patrulha nocturna nos arredores de Cabul, para 
Kandahar, a principal frente de batalha no país e um dos 
principais redutos talibãs, o jipe onde seguia capotou 
quando o condutor guinou ao ver uma sombra no chão  que 

pensou ser uma mina. Não era suposto Sérgio Pedrosa estar no lugar do 
apontador, mas este tinha trocado de lugar com um camarada que estava 
doente, dez minutos antes do acidente. 

 Tinha uma página na rede social online Hi5 onde deixou várias fotografias e 
um diário da sua experiência na operação militar, onde entre outros escritos 
comentou:  

«A maior experiência da minha vida está prestes a começar, espero poder 
partilhar com todos o pouco que posso com a experiência num país onde o 
tudo é nada…

30 Ago 07 – Já cá estou. E quero dizer que isto é o fim do mundo…uma 
miséria indescritível. Mas a que nos vamos habituando aos poucos…

6 Set 07 – Pude conviver com crianças a pedir água, cheias de sede, coisas 
tristes…” 
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Homenagem a dois militares portugueses caídos no Afeganistão

Em memória : Soldado Pára-quedista Sérgio Miguel Vidal Oliveira Pedrosa, 
22ª Cparas/2BIPara/RI 10/BRR/ISAF.

Na  qualidade de chefe de Estado Maior do Exército entre 2003 e 2006 
e de chefe de Estado-Maior das Forças Armadas até Fevereiro de 2011, 
Luís Valença Pinto foi um dos generais que acompanhou a participação 
portuguesa na Força Internacional de Assistência e Segurança (ISAF), 
destacada no Afeganistão sob comando da NATO. Chefiava o Exército 
quando, em 2005, morreu o primeiro militar português em combate desde 
1975, o primeiro-sargento Comando Roma Pereira, aos 33 anos.

Em 4 de Dezembro de 2014 o General CEMGFA Artur Pina Monteiro 
organizou no Forte do Bom Sucesso, Museu do Combatente, a  cerimónia 
de encerramento da participação portuguesa na ISAF em 4 de Dezembro 
de 2014 , que foi presidida pelo então  Ministro da Defesa, Aguiar-Branco, e 
pelo então  Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General 
Pina Monteiro, recebidos pelo Presidente da Liga dos Combatentes, 
TGeneral Joaquim Chito Rodrigues,  com a entrega do estandarte nacional 
ao chefe de Estado-Maior-Genera das Forças Armadas. Tinha chegado  
simbolicamente ao fim a participação portuguesa na Força Internacional de 
Assistência e Segurança (ISAF), a operar no Afeganistão sob o comando da 
NATO e prestou-se homenagem aos dois mortos em combate. O capelão 
António Borges chama pelo seus nomes: «primeiro-sargento Comando 
Paulo Roma Pereira». «Presente!” gritam as forças em parada. «Soldado 
Pára-Quedista Sérgio Pedrosa». “Presente!”, repetem. Os nomes dos 
dois homens que perderam a vida em 2005 e 2007, respectivamente, 
estão gravados na lápide das Operações de Paz e Humanitárias junto 
ao  Monumento aos Combatentes do Ultramar. “Que descansem na paz 
de Deus. Que vivam no coração e na memória de todos nós», remata o 
capelão .

O General Pina Monteiro lembrou que os militares portugueses enfrentaram 
um “teatro de operações complexo, perigoso, atípico e desafiante” e que 
«contribuíram de forma continuada para o esforço colectivo de combate 
ao terrorismo”. Já o então Ministro da Defesa, Aguiar-Branco, declarou que 
estes homens e mulheres, “melhor do que ninguém, sabem que a nossa 
paz também pode começar num local tão distante como as montanhas do 
Afeganistão”. A 8637 quilómetros, precisou . 

4 DE DEZEMBRO NO MUSEU DO COMBATENTE 2014 - HOMENAGEM
INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE - PARTICIPAÇÃO 
2002-2014 – AFEGANISTÃO 

Cerimónia de homenagem às forças que integraram esta missão e aos 
militares mortos durante a mesma, cujos nomes estão gravados na lápide 
dos militares falecidos nas missões de paz.

Cerimónia presidida pelo então  Exmo. Senhor Ministro da Defesa Nacional, 
Dr. Aguiar Branco, com a presença de altas entidades militares, civis e 
familiares, com a Liga dos Combatentes representada pelo seu Presidente, 
Sr. TGeneral Joaquim Chito Rodrigues e elementos da Direcção Central:

- Revista às forças em parada pelo Sr. Ministro da Defesa, Entrega do 
estandarte ao então Exmo. Senhor Chefe de Estado Maior das Forças 
Armadas, General Pina Monteiro, e condecoração de diversos militares, 
terminando a cerimónia com o desfile das tropas em parada. (filmes isabel 
martins 17.12.14)

4 de Dezembro 2014 - 4 de Dezembro de 2014

inauguração da exposição sobre a participação portuguesa no Afeganistão 
– 2002-2014, promovida pelo gabinete do Chefe de Estado Maior General 
das Forças Armadas, coordenada pelo Sr. Comandante Lucena do Emgfa. 

(fotos e filmes Isabel Martins)

4 de Dezembro de 2014

Após a visita à exposição do Afeganistão, o então Ministro da Defesa 
Nacional Dr. Aguiar Branco e o General Pina Monteiro e altas entidades 
militares e civis presentes, visitaram as restantes exposições permanente 
do Museu do Combatente, acompanhados pelo Sr. TGeneral Joaquim Chito 
Rodrigues : 200 anos de Armaria, a Trincheira e A Grande Guerra ao Vivo 
Evocando a Paz.(fotos e filmes Isabel Martins)
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DA HISTÓRIA DOS MONUMENTOS 
DE HOMENAGEM AOS MILITARES CAÍDOS

Além do Monumento aos Combatentes do Ultramar no Museu do 
Combatente – Forte do Bom Sucesso em Belém, que serviu de inspiração 
ao Monumento português de homenagem aos mortos no Afeganistão, e 
que se encontrava até há pouco tempo no Aeroporto de Cabul sendo 
retirado pelo exército para Portugal, não sabendo ainda onde ficará. No 
Museu do Combatente existe junto ao Monumento aos Combatentes do 
Ultramar  uma placa aos caídos nas Operações de Paz e Humanitárias 
onde estão gravados os 21 nomes de militares caídos nestas missões, e 
o Monumento aos Combatentes das Missões de Paz construído pela Liga 
dos Combatentes com o apoio do Almirante CEMGFA, Silva Ribeiro, dos 
actuais Chefes de Estado Maior da Marinha, Exército e Força Aérea, pelo 
Director Nacional da PSP e Comandante Geral da GNR.

Do Monumento que estava no Aeroporto de Cabul, inaugurado pelo 
Presidente da República em 22 de Dezembro de 2019, pode ler-se no 
site das forças armadas:

“ Manter viva a memória dos que perderam a vida por Portugal no 
Afeganistão - 8 de Setembro de 2020

O Destacamento de Apoio Nacional, na missão da NATO “Resolute 
Support”, no Afeganistão, realizou a manutenção e alguns trabalhos de 
restauro do monumento português de homenagem aos mortos presente 
na base militar do Aeroporto Internacional de Cabul.

Os trabalhos visaram a realização de algumas pequenas reparações, 
devido ao desgaste provocado pelas condições meteorológicas adversas 
que se sentem ao longo do ano no Afeganistão.

O monumento de homenagem aos mortos é um réplica em miniatura do 
que podemos encontrar junto à Torre de Belém, no Museu do Combatente 
– Forte do Bom Sucesso, em Lisboa. 

O Monumento de Homenagem aos mortos do Afeganistão foi construído 
para homenagear aqueles que perderam a vida ao serviço de Portugal, 
neste país.”

Isabel Martins, 21 de Agosto de 2021

Fontes: jornal expresso, diário de notícias, agência lusa, Fotografia: 
Entrega do Estandarte Nacional ao CEMGFA©AnaBaião, https://www.
facebook.com/homenagem aos militares portugueses, Associação de 
Comandos - Delegação de Almada e Seixal fotos viatura Roma Pereira; 
facebook Museu do Combatente


