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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

Afinal, quem dirige os USA?
A pergunta, um tanto infantil, parece-me pertinente.

Desde a sua eleição em Novembro passado, o dito Presidente eleito pelos 
Democratas de Nancy Pelosi, têm-se preocupado mais em demolir o 
trabalho de Trump do que encontrar maneiras de fazer avançar o futuro e a 
actual presença americana, a presença de um grande país — senão o mais 
poderoso e maior defensor dos oprimidos — no mundo. Os USA.

Os Democratas americanos são como os Liberais no Canadá, julgam-se 
os únicos, escolhidos por Deus para governarem a América. Nada mais 
falso e ilusório. Lá como cá, existem as ratazanas de porão — e a Pelosi — 
entra bem nesse grupo, que se ocupam em roer o que apareça e possa ser 
tomado como vitória, demolindo o que de bom tenha sido construído pelo 
antecessor.

Este partido é do marca-passo. Nada fazem para avançar. Limitam-se a 
listarem as decisões positivas do ou dos antecessores para “mostrarem 
serviço” destruindo-as, sem pés nem cabeça, somente com a intenção de 
se evidenciarem capazes. De conduzirem pela esquerda quando o sentido 
é de o fazer pela direita.

Este Joe Biden é, verdadeiramente, um pobre diabo. Que não tem nem 
tampouco teve, condições para dirigir um país como os Estados Unidos. 
Diremos que será uma marionette entre as mãos duma paranóica com 
impertinências de faraó. Como todos os auto nomeados Deuses de países 
com estruturas bem alicerçadas como a Roma antiga, a que Nero deitou 
fogo para seu prazer, esta simpatizante de Cleópatra alicia o seu escolhido 
Joe Biden para transformar-se em Marco António e em seu nome, dedicar-
se às tropelias por ela escolhidas.

Depois duma referência ao fiasco da retirada das Tropas Aliadas dos USA 
e NATO do Afeganistão, abandonando milhares de colaboradores afegãos 
à tortura dos Talibãs após a partida das tropas aliadas, a vexatória  retirada 
teria sido evitada se Biden mantivesse a seu anticipado apoio ao Acordo de 
Doha, preparado e assinado por  Trump. Porém, Biden, alterou por completo 
o seu parecer e foi na escuridão da noite, em segredo absoluto, que as 
tropas se retiraram, utilizando apenas um meio de transporte:o avião. E um 
único aeroporto:Cabul.

O mal estava feito. O fiasco também.

Os críticos mundiais têem-se rido e comentado esta decisão que tudo 
contrariou, inclusive, as normas estabelecidas pelo Acordo de Doha. Pode 
dizer-se que os EUA saíram do Afeganistão do mesmo modo que saíram 
do Viet Nam: de cabeça baixa. Sem orgulho e sem dignidade. À maneira 
Biden. Como um cachorro apanhado em falta: com o rabo entre as pernas. 
Quem poderá ter ganho com esta vexante decisão? Fará parte dum acordo 
concludente para eliminar Biden e propôr outro candidato Democrata nas 
próximas eleições? Nada me surpreende.

Lançando uma grossa acha para a fogueira do seu sacrifício público, Biden 
“decidiu” deixar a China partir indeme do chamado Crime so Século: o 
Covid XIX. Quem é Joe Biden para dar semelhante autorização? Quando 
a grande maioria de países espera que o Presidente aja com energia e 
autoridade exigindo uma forte compensação pelos crimes da transmissão 
de agentes patogénicos por entre as populações mundiais. Biden encolhe 
os ombros e demonstra desinteresse. Amorfo.

Ora a China, tem a obrigação de partilhar as informações respeitando a 
transmissão de doenças e, a recusa de o fazer, por si só, justifica represálias 
que os USA têm direito de pôr em acção.

Durante vários meses os diirigentes chineses, ocultaram o risco de 
transmissão do Covid-19 e tornaram-se culpados dos milhões de mortos 

em países do Ocidente, mortos que se podem qualificar de intencionais 
e, de certo modo, cobaias no projecto chinês para lançamento de outros 
agentes patogénicos abrindo assim, um novo campo de guerra — este de 
guerra biológica — prevendo “ataques genéticos sobre alvos étnicos.”

Estas informações foram postas a circular pelo Exército chinês, afirmando 
que a próxima geração de agentes patogénicos, tel como indicado na 
Edição 2017 da Ciência da Estratégia Militar, obra da Universidade da 
Defesa Nacional, já na altura tinha mencionado este novo campo de guerra.
Vários anos os pesquisadores chineses publicaram trabalhos sobre estas 
pesquisas  e os americanos ficaram preocupados com o avanço dos “germes 
militarizados capazes de atacar diversos grupos étnicos”. O facto da China 
colectar sistematicamente perfis genéticos estrangeiros ao mesmo tempo 
que impede a saída do mesmo tipo de profis chineses é, para americanos 
e outras nacionalidades, a confirmação da fabricação de armas biológicas 
a expandir pelo mundo Ocidental.

A situação é terrifiante. O desinteresse de Biden, assustador!

O enfático encolher de ombros de Joe Biden, deixa entender o Presidente 
chinois XI de que terá as costas salvas e poderá executar todos os 
micróbios para expansionar no Ocidente, que os americanos o deixarão 
fazer o que entende. Esta percepção será tanto pior quanto  é certo que o 
deixa-andar americano deixa também no ar, a ideia de medo do Presidente 
americano e certamente, começaram já a fabricar fardamentos comunistas 
para distribuição no continente a Sul do Canadá..

É certo que a China tem um Exército poderoso, em armamento e em 
homens. São portanto perigosos e fanáticos. Em 1940 a Europa e depois 
várias zonas do mundo, bateram-se bravamente contra os alemães que não 
eram inferiores aos actuais chineses sendo certo também, que ninguém 
está interessado num conflito armado. Mas que fazer?

Poder-se-à dissuadir os chineses de suspenderem as acções iniciadas 
deixando em branco a folha de acções militares que neste caso pode 
conduzir a uma guerra biológica e atómica?

A América que sempre actuou como a defensora do Mundo tem neste 
momento o planeta entre as mãos. Terá Biden a capacidade de ocupar a 
Presidência deste de forma convencional e a contento do Ocidente?

Creio que haverá maneiras de obrigar os chineses fazerem marcha atrás. 
Há diplomatas experientes em negociações com asiáticos, que serão 
capazes de encontrar as formas adequadas para ultrapassar o problema, 
sem perder a dignidade nem o fio da meada.

Esperemos que sim.

Raul Mesquita
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

NOTA:  Na última edição ocorreram vários erros que tempos 
atrás, se diziam de palmatória. “Infelizmente” para mim, não 
posso utilizar a frase como num trabalho de equipa, onde 
a vantagem é a de se poder descartar sobre  não importa 
quem....porque foram erros apenas feitos por mim. 

É também, a solução mais justa e honesta que se pode 
dar. Podem haver várias explicações porém, nenhuma em 
defesa face à realidade.

Deste modo, no texto que assinei na página 2, tenho na 
minha conta nada menos do que 5 (cinco) erros com a 
classificação da senhora dos 5 olhos acima mencionada. 
Assim temos : obcessão; inquietarem; dimensão; da 
ordem; solidariedade e cereja sobre o pudim, na página 6 
como título de fotografias canadianas escrevi cannadienes 
quando deve ser canadiennes.

Penitencio-me junto dos nossos leitores e amigos pelos 
erros cometidos.

Raul Mesquita
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Tratado de Alcanizes
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

O diploma do Tratado de Alcanizes, encontra-
se no Arquivo Nacional Torre do Tombo.

O tratado de Alcanizes (em castelhano, 
Alcañices). E foi assinado entre os soberanos 
de Leão e Castela, Fernando IV (1295-
1312), e de Portugal, D. Dinis (1279-1325), a 12 
de Setembro de 1297, na povoação leonesa-
castelhana de Alcanizes. O tratado fazia parte 
de uma estratégia defensiva do rei D. Dinis.

Por ele se restabelecia a paz, fixando-se os limites 
fronteiriços entre os dois reinos. Em troca de direitos 
portugueses nos termos raianos de Aroche e de 
Aracena, passavam para a posse definitiva de Portugal:

Campo Maior
Olivença       (hoje administrada pela Espanha, ver  
                     Questão de Olivença).
Ouguela
São Félix dos Galegos (hoje na posse de Espanha)

E em troca de direitos portugueses nos domínios de 
Aiamonte, Esparregal, Ferreira de Alcântara e Valença 
de Alcântara, e outros lugares nos Reinos de Leão e 
de Galiza, era reconhecida a posse portuguesa das 
chamadas terras de Riba-Côa que compreendiam as 
seguintes povoações e respectivos castelos:

Almeida
Alfaiates

Castelo Bom
Castelo Melhor

Castelo Rodrigo
Monforte
Sabugal

Vilar Maior

Uma versão do tratado, cujo exemplar em Castelhano hoje 
se encontra depositado no Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, encontra-se transcrita por Rui de Pina na Crónica 
de El-Rei D. Dinis. No século XIX, o original foi publicado 
pelo Visconde de Santarém (1846).

Embora na fórmula de encerramento seja informada a 
datação como Era de mil trezentos trinta e cinco annos, 
recorde-se que a referida é a da Era de César, vigente 
à época daqueles soberanos, equivalente a 1297 no 
actual calendário gregoriano.

Quatro Territórios que foram perdidos por Portugal ou 
encontram-se pendentes de delimitação: Salvaterra do 
Minho, São Félix dos Galegos (actual San Felices de los 
Gallegos), Ermesende (actual Hermisende) e Olivença 
(incluindo o actual município de Táliga). Olivença e 
Táliga actualmente estão administradas pela Espanha 
mas Portugal ainda mantém uma reclamação sobre a 
soberania dessas duas vilas.
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Biden Autorise la Chine à Sortir Indemne 
du Crime du Siècle

par Gordon G. Chang

Traduction du texte original: Biden Letting China Get Away with Crime of the 
Century

Le président des États-Unis n’a pas besoin d’une parfaite connaissance du 
dossier pour agir.

Ne pas partager l’information alors qu’on a l’obligation de le faire justifie des 
représailles contre Pékin, mais deux raisons supplémentaires – chacune 
suffisante en soi – obligent à agir.

•	 Tout d’abord, pendant au moins cinq semaines, les autorités 
chinoises ont caché, puis ont menti sur le caractère contagieux du 
SRAS-CoV-2. Ils ont ainsi clamé à la face du monde que la CO-
VID-19 n’était pas contagieuse alors qu’elle l’était et ils le savaient... 
Secundo, l’armée chinoise travaille sur la prochaine génération 
d’agents pathogènes.

•	 Si les biologistes chinois réussissent à mettre au point des agents 
pathogènes qui ciblent uniquement les étrangers, les sociétés non 
chinoises seront en danger de mort. La Chine communiste aura son 
tueur de civilisations.

•	 La prochaine pandémie pourrait marquer l’avènement de la Chine 
comme seule société viable au monde. Le monde a donc besoin de 
quelque chose de bien plus important que la justice ou l’indemnisa-
tion. Il faut de la dissuasion.

•	 La détermination de Pékin à collecter des profils génétiques étran-
gers tout en bloquant le transfert hors de Chine de profils génétiques 
chinois est un signe que l’armée chinoise, en violation de la Conven-
tion sur les armes biologiques qu’elle a signé, fabrique des armes 
biologiques en direction de cibles ethniques.

•	 Biden ne s’est guère montré enclin – on pourrait même parler de 
désintérêt - à demander des comptes à la Chine... Cette réaction 
très faible indique à Xi Jinping que Pékin peut impunément tuer des 
millions de non-Chinois avec un agent pathogène. A moins de le 
stopper, Xi recommencera très certainement.

Si les scientifiques chinois réussissent à fabriquer des agents pathogènes 
qui ciblent uniquement les étrangers, le prochain microbe, virus ou germe 
de Chine pourrait mettre fin aux sociétés non chinoises. La Chine com-
muniste aura mis au point le tueur de civilisation. La prochaine pandémie 
pourrait donc être celle qui laissera la Chine comme la seule société viable 
au monde. S’il veut survivre, le monde a besoin de quelque chose de bien 
plus important que la justice ou l’indemnisation. Il faut de la dissuasion. Sur 
la photo : le virologue Shi Zhengli (à gauche) dans un laboratoire de l’Institut 
de virologie de Wuhan à Wuhan, en Chine, le 23 février 2017. (Photo de 
Johannes Eisele/AFP via Getty Images)

Le 27 août, l’administration Biden a rendu public le résumé non classifié 
d’un rapport de la Communauté du renseignement américain (CR) sur les 
origines du COVID-19. Le CR qui regroupe les 18 agences de renseigne-
ment américaines, n’a dégagé que des conclusions lacunaires. Les agences 
ont déclaré qu’elles avaient besoin de plus d’informations, mais le monde en 
sait maintenant assez pour présenter sa facture à la ChinL’Amérique et les 
autres nations doivent faire savoir au Parti communiste chinois qu’ils lui fe-
ront payer le prix d’avoir lâché dans la nature un virus tueur de civilisations. 
Oui, l’Armée populaire de libération investit dans la fabrication d’agents pa-
thogènes qui ciblent les sociétés non chinoises.

« La CR estime que le SRAS-CoV-2, le virus à l›origine de la COVID-19, a 
probablement surgi et infecté des humains lors d›une première exposition 
à petite échelle qui s›est produite au plus tard en novembre 2019 avec 
le premier groupe connu de cas de COVID-19 surgi à Wuhan, Chine, en 
décembre 2019 », indique le résumé.

La CR pense que « le virus n’a pas été développé comme une arme biolo-
gique ». « La plupart des agences ajoutent, sans grande conviction, que le 
SRAS-CoV-2 n’a probablement pas été génétiquement modifié », peut-on 
lire dans le rapport de synthèse. Une « exposition naturelle à un animal 
infecté et un incident associé au laboratoire » sont « plausibles ».

La dernière ligne du rapport est la suivante : « La CR reste divisée sur l’ori-
gine la plus probable du COVID-19. »

« Le monde mérite des réponses, et je ne m›accorderai aucun repos tant que 
nous ne les aurons pas », a déclaré le président Biden dans un communiqué 
accompagnant la publication du résumé.

Bien dit, mais ce n’est pas assez.

Le président des États-Unis n’a pas besoin d’un dossier exhaustif pour agir. 
Le résumé du rapport rappelle que Pékin « continue d’entraver l’enquête 
mondiale, résiste au partage des informations et blâme d’autres pays, à 
commencer par les États-Unis ».

Rien ne justifie le comportement de la Chine. La Communauté du rensei-
gnement nous dit que ce pays détient l’information et refuse tout simplement 
de la partager.

La Chine a l’obligation de partager l’information, mais son refus justifie 
d’ores et déjà des représailles. Deux raisons supplémentaires - suffisantes 
en elles-mêmes – incitent à agir.

Tout d’abord, pendant au moins cinq semaines, les autorités chinoises ont 
dissimulé la transmissibilité interhumaine du SRAS-CoV-2, puis elles ont 
menti sur cette même transmissibilité, affirmant au monde que la COVID-19 
n’était pas contagieuse alors qu’elle l’était et qu’ils le savaient. Pendant qu’ils 
fermaient Wuhan et d’autres villes, les dirigeants chinois ont fait pression sur 
les autres pays pour qu’ils demeurent ouverts et acceptent les voyageurs en 
provenance de Chine. Ils savaient forcément qu’ils propageaient la maladie, 
et les 4,5 millions de décès qui ont eu lieu hors de Chine ne peuvent avoir 
été qu’intentionnels.

Secundo, l’armée chinoise travaille sur la prochaine génération d’agents pa-
thogènes. L’édition 2017 de Science of Military Strategy, un ouvrage de réfé-
rence publié par l’Université de la défense nationale chinoise, mentionne un 
nouveau champ de guerre biologique qui prévoit des « attaques génétiques 
sur des cibles ethniques ».

Cinq ans durant, les chercheurs et analystes militaires chinois ont publié 
leurs travaux sur divers agents pathogènes de ce type, et les responsables 
américains se sont dits préoccupés que les scientifiques chinois expéri-
mentent, selon les mots de Bill Gertz du Washington Times, « des germes 
militarisés capables d’attaquer divers groupes ethniques ». La collecte sys-
tématique par Pékin de profils génétiques étrangers associée au blocage de 
tout transfert hors de Chine de profils génétiques Chinois est un signe que 
l’armée chinoise, en violation de la Convention sur les armes biologiques 
qu’elle a signé, fabrique des armes biologiques en direction de cibles eth-
niques.

« Que la Chine ait propagé son coronavirus délibérément ou par erreur, 
les réactions collectives qui s’en sont ensuivies ont mis entre les mains 
de l’Armée populaire de libération une information de première main sur la 
manière la plus efficace de transformer une future bio-attaque en succès 
mortel », affirme Richard Fisher du Centre international d›évaluation et de 
stratégie dans American Conséquences. Pour de nombreux analystes, 
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les armes biologiques ne sont pas très maniables, mais le SRAS-CoV-2 
a tué des millions de personnes et entravé le fonctionnement de toutes 
les sociétés à travers le monde. C’est malheureusement l’ultime preuve de 
concept.

Il ne faut pas s’étonner que Pékin ait agi avec tant de malveillance. Comme 
Cleo Paskal de la Fondation pour la défense des démocraties l’a déclaré 
dans American Conséquences, « le Parti communiste chinois utilise un 
cadre empirique appelé Comprehensive National Power, ou CNP, pour clas-
ser les pays ». Pékin peut devenir le pays le plus puissant du monde en 
augmentant son propre CNP ou en diminuant celui des autres.

« Si les dirigeants chinois prennent soudain conscience qu’une épidémie 
va réduire le CNP de la Chine, il leur apparait logique de transformer 
cette épidémie en pandémie. Ils feront tout pour limiter la propagation au 
niveau national sans lever le petit doigt pour empêcher la propagation à 
l’international », a déclaré Paskal à Chatham House. « Ainsi, il n’est pas 
exclu que le CNP de la Chine baisse, mais il baissera pour tout le monde, 
et au terme du processus, il n›est pas exclu que le classement relatif de la 
Chine demeure stable ou même s’améliore. »

Si les scientifiques chinois réussissent à concevoir des agents pathogènes 
ciblant uniquement les étrangers, le prochain microbe, virus ou germe de 
Chine pourrait mettre fin aux sociétés non chinoises. La Chine communiste 
aura entre les mains son engin tueur de civilisation.

La prochaine pandémie pourrait donc faire de la Chine la seule société 
viable au monde. S’il veut survivre, le monde a donc besoin de quelque 
chose de bien plus important que la justice ou l’indemnisation. Il a besoin 
de dissuasion.

Jusqu’à présent, Biden n’a guère montré d’intérêt - et pour tout dire au-
cun empressement - à demander des comptes à la Chine. Il a passé deux 
heures au téléphone avec le dirigeant chinois Xi Jinping en février et n’a pas 
évoqué une seule fois la question de l’origine de la pandémie. L’examen 
de l’affaire par la communauté du renseignement le 26 mai a surtout été 
la conséquence du tumulte provoqué le matin même par un reportage de 
CNN sur le classement par le département d’État d’une enquête initiée par 
l’ancien secrétaire d’Etat de Donald Trump, Mike Pompeo.

L’absence de réaction de Biden a montré à Xi Jinping que Pékin peut 
assassiner impunément, des millions de non-Chinois avec un agent 
pathogène. A moins d’être arrêté, Xi recommencera certainement.

Gordon G. Chang, auteur de The Coming Collapse of China, est aussi dis-
tinguished senior fellow du Gatestone Institute et membre de son Conseil 
Consultatif.

AFEGANISTÃO – A RETIRADA DA GUERRA 

Doutrinariamente, a execução de uma manobra de retirada é uma operação 
de alto risco em que a força que a executa pretende evitar o combate em 
condições que, ocasionalmente, considera desfavoráveis. Por definição, 
só há lugar a “retirada” quando a força já não está “em contacto” com o 
inimigo. Se está “em contacto” e, mesmo assim, pretende afastar-se do 
inimigo, tem de, primeiramente, conduzir outra operação de elevadíssimo 

risco, designada por “rotura de combate”, a qual pode ser feita “com” ou 
“sem” pressão do opositor. 

Como quer que seja, a “retirada” é uma manobra “dentro da guerra”, com a 
clara intenção de continuar a combater. Não é, por conseguinte, o que se 
tem passado, neste Agosto de 2021, no tocante às tropas americanas e da 
NATO que, quando escrevo, estão prestes a concluir a saída do Afeganistão, 
depois de intensa participação no conflito civil em que se envolveram, no 
Outono de 2001, na sequência dos ataques terroristas ocorridos nos EUA 
em 11 de Setembro desse mesmo ano. 

Estamos, portanto, perante uma situação rara – se não inteiramente nova 
–, que é a de um Estado (EUA) e uma aliança militar (NATO), após duas 
décadas de participação na interminável Guerra Civil do Afeganistão, 
movimentarem as suas tropas para fora do Teatro de Operações, sem que 
isso resulte do final do referido conflito. Mais inusitado, ainda, pelo facto de 
todo o processo ter sido conduzido de forma unilateral pelo governo dos 
EUA, sem coordenação com os seus aliados, e de se ter expresso, após 
acordo diplomático com o inimigo (Talibans), através de uma declaração 
bilateral de não-beligerância. Esta parte do acordo viria a ser mutuamente 
respeitada, pelo que havia mais de um ano que as tropas aliadas não 
sofriam baixas em combate. 

Assim, do acordo de Doha, entre os EUA (governo do presidente Donald 
Trump) e o Emirato Islâmico do Afeganistão (Talibans), assinado em 29-02-
2020, resultava, no essencial, o seguinte cenário: 

1. Os EUA e os seus Aliados comprometiam-se a ir reduzindo 
progressivamente a sua presença militar no Afeganistão, num programa 
com a duração de 14 meses (01-03-20 a 30-04-21) e a fazerem troca de 
prisioneiros; 

2. O Emirato Islâmico do Afeganistão comprometia-se a não colaborar, sob 
qualquer forma, com organizações terroristas, nomeadamente a Al-Qaeda, 
nem a permitir-lhes a utilização do território afegão; 

3. O governo de Cabul – que não fora parte do acordo, mas que era nele 
mencionado como parte integrante de futuras negociações intra-afegãs – 
supostamente continuaria em guerra com os Talibans, o que pressuporia 
a garantia de uma RETAGUARDA, protegida pelo exército regular do 
Afeganistão, que permitiria um embarque tranquilo das últimas forças 
aliadas. 

Os termos do acordo eram tão esperançosos que não deve ser motivo 
de grande surpresa a não inclusão de qualquer referência ao direito das 
forças aliadas LEVAREM CONSIGO civis afegãos que haviam colaborado 
profissionalmente com a tropas estrangeiras. Em teoria, não havendo fim 
de guerra nem capitulação do governo de Cabul, os afegãos que haviam 
colaborado com os aliados nada tinham a temer. 

A parte “cor-de-rosa” deste escrito termina aqui. 

Quando o novo presidente dos EUA, Joe Biden, assumiu funções, eram 
conhecidas as suas intenções de pôr fim à participação americana na 
campanha do Afeganistão, um dos raros temas em que estaria de acordo 
com a política da administração anterior. O acordo de Doha foi mantido 
como referência, apenas com o diferimento da data de saída das tropas 
ocidentais, o qual foi adiado para 31-08-2021. 

Em Julho de 2021, apesar de ser seguro que a saída das tropas e civis 
ocidentais seria feita por via aérea, as forças dos EUA abandonaram 
a coberto da noite a base aérea de Bagram, condenando as operações 
de transporte à utilização de uma única “porta de saída” – o aeroporto de 
Cabul. Começa, então, a ser perceptível que os não-intervenientes nos 
acordos de Doha vão jogar um papel decisivo no desabamento dos sonhos 
cor-de-rosa imaginados pelas duas administrações americanas. As Forças 
Armadas afegãs, equipadas com excelente material de guerra americano, 
precisavam de técnicos estrangeiros para operar e fazer a manutenção 
do equipamento mais sofisticado. Estes técnicos, na sua maioria civis 
americanos contratados, não sentindo segurança para permanecer no 
país após a saída das tropas ocidentais, começaram a abandonar os seus 
postos de trabalho. O efeito, psicológico e técnico, desse abandono,não 
tardou a provocar uma quebra profunda do moral das tropas afegãs, 
circunstância que um país com 17 agências de intelligence teria a obrigação 
de antecipar, porque alterava drasticamente o cenário imaginado em Doha 
pelos representantes da administração Trump e ameaçavam a liquidação 
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da RETAGUARDA TRANQUILA na qual deviam decorrer as operações 
de extracção das tropas aliadas. Além disso, estabeleciam o pânico entre 
os afegãos que haviam colaborado com as forças aliadas, criando uma 
nova necessidade moral: uma operação de evacuação de milhares de civis 
afegãos, receosos de represálias por parte dos talibans. 

Nos primeiros dias de Agosto de 2021, é já notória a alteração do cenário militar 
no Afeganistão: quase sem combater, as forças taliban vão assenhorando-
se velozmente das principais cidades e, a 15 de Agosto, entram em Cabul, 
sem oposição, apanhando as forças aliadas completamente desprevenidas 
para responder à nova situação. Com a rendição de facto do exército 
afegão, terminara a (presente fase da) Guerra do Afeganistão. 

Estabelecido o caos em volta do aeroporto de Cabul, com milhares de 
afegãos angustiadamente em busca da salvação, inicia-se nos EUA e 
noutros países ocidentais uma violenta crítica à forma como a administração 
Biden planeara a execução da “retirada”. O ex-presidente Trump logo veio 
a terreiro para censurar o seu sucessor, assegurando que com ele como 
presidente não teria ocorrido o tremendo fiasco a que o Mundo assistia, em 
directo, com incomensurável espanto. 

É altamente provável que parte importante da responsabilidade do fracasso 
tenha de ser atribuído ao comando militar no terreno. Todavia, até ao 
momento em que escrevo, não se conhecem opiniões que descrevam 
quais os passos que deveriam ter sido dados para evitar o tremendo fiasco 
em curso. Hão-de fazer-se, no Congresso dos EUA e nos parlamentos de 
outros países, inquéritos para apuramento das responsabilidades, pelo que 
nos encontramos, ainda, no desconhecimento de factos importantes. No 
entanto, do ponto de vista militar, é possível que a incaracterística “retirada 
da guerra”, de que não consigo recordar nenhum exemplo1, venha a colocar 
outra questão: do mesmo modo que já se aceita sem reservas a existência 
de guerras não-vencíveis (non winnable wars, na terminologia anglo-
saxónica), talvez se venha a concluir que também, neste caso, estaremos 
perante uma operação inexequível, caso em que a censura só pode recair 
sobre a decisão política. 

David Martelo – 28 de Agosto de 2021 
1
 Em Dunquerque, em 1940, as tropas aliadas fizeram uma retirada 
por mar, mas para continuarem a combater.

*HOJE É DIA DO HOMEM*
Dra. Maria Isabel Barillas De Golstein:

*PRIMERA VEZ QUE VEJO ALGUÉM ESCREVER ALGO BOM 
SOBRE OS HOMENS*

```Quem é O HOMEM?```

➖Um homem é a parte mais bonita da criação da natureza . 

➖O primeiro que chegou a esse mundo.

➖Ele sacrifica seus sonhos por um sorriso na cara de seus pais.
 
➖Ele gasta o dinheiro de seu bolso nas necessidades da família. 

➖Ele sacrifica sua juventude inteira para sua esposa e filhos trabalhando 
até tarde sem se queixar.

➖Ele constrói o futuro de seus seres queridos tomando empréstimos dos 
bancos e pagando-os pelo resto de sua vida com muito suor e trabalho. 

➖Ele luta muito e todavía tem que aguentar os gemidos, gritos e muitas 
vezes a incompreensao de sua esposa, seus filhos, seu chefe e sua mãe, 
mesmo que sua vida seja um total compromisso pela felicidade dos demais. 

➖Se ele sai , é descuidado. 

➖Se fica, é um preguiçoso. 

➖Se repreende a seus filhos, é um monstro.

➖Se não os repreende , é irresponsável. 

➖Se não deixa que sua esposa trabalhe , é inseguro. 

➖Se a deixa trabalhar, é um folgado.

➖Se escuta a mãe, tem mamãezinha.
 
➖Se escuta a sua esposa, é pau mandado. 

➖Se cai em tentação é um mulherengo; se resiste, é um maricas. 

➖Se chorar é um fraco, se nao chorar é um insensivel.

Portanto; respeite a todos os homens que vc conheça na vida. Nunca 
saberás tudo e o quanto ele tem sacrificado...

Vale a pena enviar a cada homem para fazê-lo sorrir e a cada mulher para 
recordar o valor que ele tem!!!

Valorize enquanto tem, porque já está ficando em extinção, depois vão 
pedir pela volta de Adão.

ESCRITO POR UMA MULHER...
PERFEITO !   SEM COMENTÁRIO...
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L’Europe se Prépare à un Tsunami de 
Migrants Afghans

par Soeren Kern
Traduction du texte original: Europe Braces for Tsunami of Afghan 

Migrants

Le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer, pense que cinq millions 
de personnes pourraient quitter l’Afghanistan pour l’Europe.

« Je suis très clairement opposé à l’’dée d’accueillir plus de migrants. Cela 
n’arrivera pas tant que je serai chancelier. Accueillir des gens qui sont 
inintégrables est un énorme problème pour notre pays. » — Le chancelier 
autrichien Sebastian Kurz.

« En tant que ministre de l’Intérieur, je suis d’abord responsable des 
personnes qui résident en Autriche. Ma tâche consiste à protéger la paix 
sociale et l’État-providence sur le long terme. » — Le ministre autrichien de 
lIntérieur Karl Nehammer.

« Que les choses soient claires, 2015 n’a pas vocation à se répéter. La 
solution des problèmes de l’Afghanistan ne passe pas par la migration vers 
l’Allemagne. » — Paul Ziemiak, secrétaire général du parti Union chrétienne-
démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel.

Des délinquants afghans, violeurs et trafiquants de drogue, qui avaient 
été expulsés vers l’Afghanistan, sont revenus en Allemagne avec les vols 
d’évacuation. À peine arrivés, ils ont immédiatement déposé une demande 
d’asile.

« Notre pays ne deviendra pas la porte d’entrée en Europe des migrants 
afghans illégaux. » — Ministre grec des migrations et de l’asile Notis 
Mitarachi.

« Nous devons rappeler l’évidence à nos amis européens : l’Europe, 
est devenue le centre d’attraction de millions de personnes et elle ne 
peut éluder le problème des réfugiés afghans en scellant durement 
ses frontières pour protéger la sécurité et le bien-être de ses citoyens. 
La Turquie n’a pas le devoir, ni la responsabilité, et encore moins 
l’obligation de devenir un entrepôt à réfugiés pour le compte de 
l’Europe. » — Le président turc Recep Tayyip Erdoğan.

La prise de contrôle de l’Afghanistan par les Talibans pourrait être le 
prélude à une vague migratoire sans précédent en direction de l’Europe. 
Photo : des demandeurs d’asile afghans débarquent d’un vol d’évacuation 
d’Afghanistan, à la base aérienne de Torrejon de Ardoz en Espagne, le 24 
août 2021. (Photo de Pierre-Philippe Marcou/AFP via Getty Images)

La prise de contrôle de l’Afghanistan par les Talibans pourrait être le 
prélude à une vague migratoire sans précédent. Les pays membres de 
l’Union européenne s’attendent à l’arrivée de centaines de milliers, - voire 
de millions -, de réfugiés et de migrants en provenance de ce pays déchiré 
par la guerre.

Le ministre allemand de l’Intérieur Horst Seehofer, apparemment très 
inquiet, a estimé que cinq millions d’Afghans pourraient être tentées de 
gagner l’Europe. Si de tels chiffres se matérialisent, la crise migratoire de 
2015 - et son million de migrants africains, asiatiques ou orientaux marchant 
vers l’Europe – passerait pour anecdotique.

Si l’on en croit les statistiques de l’UE, environ 570 000 Afghans - presque 
exclusivement des jeunes hommes – ont, depuis 2015, demandé asile à l’un 
ou l’autre des pays membres de l’Union européenne. En 2020, l’Afghanistan 
se classait au second rang des pays de départ, derrière la Syrie.

Les hommes afghans s’intègrent mal aux sociétés européennes et s’y 
assimilent encore moins. Ils sont à l’origine de centaines, voire de milliers, 
d’agressions sexuelles contre des femmes et des filles européennes ces 
dernières années. L’arrivée en Europe de millions d’Afghans supplémentaires 
laisse présager des bouleversements sociétaux considérables.

Comme à leur habitude, les 27 États membres de l’Union européenne sont 
divisés sur la meilleure façon d’affronter le prochain déluge migratoire. 
Certains dirigeants européens s’obligent, par devoir humanitaire, à ouvrir 
leurs portes à un grand nombre de migrants afghans. D’autres affirment qu’il 
est temps que les pays islamiques assument le fardeau.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, le bras 
administratif de l’Union européenne, estime que l’UE a une « responsabilité 
morale » envers ceux qui fuient les Talibans. Mais nombreux sont les chefs 
d’États de l’UE qui ne partagent pas son avis.

L’Autriche qui a déjà accueilli plus de 40 000 Afghans (second derrière 
l’Allemagne qui a accordé le statut de réfugié à 148.000 Afghans), refuse 
d’en accueillir davantage. Le chancelier Sebastian Kurz a déclaré sur Puls 
24 que l’aide de l’Autriche à l’Afghanistan était déjà « hors de proportion ».
« Je m›oppose fondamentalement à ouvrir davantage nos frontières. Cela 
n›arrivera pas tant que je serai chancelier. Accueillir des personnes qui ne 
peuvent pas s›intégrer est un énorme problème pour notre pays. »

Dans un communiqué commun, Karl Nehammer et Alexander Schallenberg, 
respectivement ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères, ont 
appelé à l’expulsion des Afghans entrés illégalement en Autriche vers les 
pays islamiques, dans la mesure ou le droit de l’UE bloque leur retour en 
Afghanistan :

« Puisque la Convention européenne des droits de l’homme bloque toute 
tentative d›expulsion, des alternatives doivent être envisagées. Des centres 
d›expulsion ici ou là dans une zone proche de l›Afghanistan seraient une 
possibilité. Mais cela nécessite la force et le soutien de la Commission 
européenne. »

Dans un entretien accordé à l’agence APA, Nehammer a insisté sur le fait 
que les expulsions relevaient de la sécurité et non pas de l’humanitaire :

« Il est facile d›appeler à une interdiction générale des expulsions vers 
l›Afghanistan, sans se préoccuper de la prochaine vague migratoire. Ceux 
qui ont besoin de protection doivent la recevoir au plus près de leur pays 
d’origine.

« Interdire l›expulsion attire l›immigration clandestine et alimente le 
commerce inconsidéré et cynique des passeurs et donc du crime organisé.

« En tant que ministre de l›Intérieur, je suis d›abord redevable envers les 
résidents autrichiens. Je leur dois la paix sociale et la protection de l›État-
providence sur le long terme. »

Schallenberg a ajouté :
« La crise afghane ne se produit pas dans le vide. Le conflit et l’instabilité 
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de la région se répercuteront tôt ou tard en Europe et donc en Autriche. » 

Un sondage publié par Österreich 24 a révélé que près des trois quarts 
des personnes interrogées approuvaient la ligne dure du gouvernement 
autrichien. Le sondage était aussi lié au procès très médiatisée de quatre 
Afghans qui avaient drogué et violé une fillette de 13 ans. Ils l’avaient ensuite 
étranglée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance et décède.

En Allemagne, l’éventuelle arrivée de migrants afghans est devenue le sujet 
de débat numéro 1 à la veille des élections fédérales du 26 septembre. Paul 
Ziemiak, secrétaire général de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), parti 
de la chancelière allemande Angela Merkel, a déclaré que la politique de 
frontières ouvertes adoptées en 2015 ne devait pas être reconduite. A cette 
époque, plus d’un million de migrants en provenance d’Afrique, d’Asie et 
du Moyen-Orient s’étaient installés en Allemagne. Sur la chaîne n-tv, Paul 
Ziemiak a déclaré :

« Il est exclu que 2015 se répète. Le problème de l’Afghanistan ne peut pas 
être résolu par la migration vers l’Allemagne. »

Armin Laschet, candidat de la CDU à la succession d’Angela Merkel, 
est resté silencieux sur la question afghane. Tout comme Olaf Scholz, le 
candidat des sociaux-démocrates (SPD). En revanche, la candidate du parti 
des Verts, Annalena Baerbock, a appelé à accueillir plus de 50 000 Afghans. 
« Nous devons faire face à cette situation », a-t-elle déclaré sur la chaîne 
ARD.

Au moment même où ce débat avait lieu, des délinquants afghans, 
violeurs et trafiquants de drogue, qui avaient été expulsés en direction de 
l’Afghanistan, ont profité des vols d’évacuation pour revenir en Allemagne. 
À leur arrivée, ils ont immédiatement déposé des dossiers de demande 
d’asile. « Que des gens reviennent en Allemagne alors qu’ils en ont été 
expulsés est un scénario qui n’a rien de bien nouveau », a déclaré un porte-
parole du ministère de l’Intérieur.
En France, Emmanuel Macron a appelé à une réponse européenne 
coordonnée pour empêcher l’arrivée massive de migrants Afghans :
« ...la déstabilisation de l’Afghanistan risque également d›entraîner des flux 
migratoires irréguliers vers l’Europe. ... l’Europe ne peut pas à elle seule 
assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous devons anticiper 
et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui 
mettraient en danger ceux qui les empruntent, et nourriraient les trafics de 
toute nature.
Marine Le Pen, qui est au coude à coude dans les sondages avec Macron 
avant les élections présidentielles françaises prévues en avril 2022, a 
déclaré que la France devrait dire «non» à la migration massive de réfugiés 
afghans. Une pétition sur le site Internet de son parti — « Afghanistan : NON 
à une nouvelle route migratoire ! - a déclaré :
« Nous n›ignorons rien des drames humains et de la détresse évidente d’une 
partie de réfugiés légitimes. Mais le droit d’asile ne doit pas continuer à être, 
comme il l’est actuellement, le cheval de Troie d’une immigration massive, 
incontrôlée et imposée, de l›islamisme, et dans certains cas du terrorisme, 
comme ce fut le cas avec certains assaillants des attentats du 13 novembre 
2015 [date à laquelle une série d›attentats djihadistes coordonnés ont tué 
plus de 130 personnes et blessé plus de 400 autres.]

« Les maires de certaines grandes villes ont d›ores et déjà annoncé leur 
intention d›accueillir des réfugiés dans leur ville, c›est à notre sens faire 
courir un risque évident à leurs concitoyens.

« Ce qui nous importe prioritairement, c›est la protection de nos compatriotes. »
Cinq Afghans rapatriés en avion vers la France ont été placés sous 
surveillance antiterroriste en raison de leurs liens présumés avec les 
Talibans, selon le ministère français de l’Intérieur. L’un des hommes, qui 
travaillait pour l’ambassade de France à Kaboul, a reconnu avoir géré un 
poste de contrôle taliban. Une vingtaine d’Afghans arrivés en France font 
l’objet d’une enquête pour fraude à l’asile.
En Grèce, par crainte de voir la crise migratoire de 2015 se répéter, le 
gouvernement a érigé le long de sa frontière avec la Turquie une clôture de 
40 kms dotée d’un nouveau système de surveillance. La Grèce n’entend plus 
être la porte d’entrée en Europe de tous les migrants originaires d’Afrique, 
d’Asie et du Moyen-Orient.

Le ministre de l’Ordre public Michalis Chrisochoidis a déclaré :

« Nous ne restons pas passifs devant un choc éventuel. Nos frontières 

resteront sûres et inviolables. »

Le ministre grec des Migrations et de l’Asile, Notis Mitarachi, a ajouté que 
l’UE doit envoyer « les bons messages » afin d’éviter une nouvelle crise 
migratoire « qu’elle est incapable d’assumer ». Il a souligné : « Notre pays 
ne sera pas une porte d’entrée vers l’Europe pour les migrants afghans 
clandestins ».
En Italie, le Premier ministre Mario Draghi a appelé le Groupe des 20 
grandes économies à tenir un sommet sur la situation en Afghanistan. Le 
journal italien La Repubblica a noté :
« Pour Draghi, le G20 a une valeur stratégique : cette enceinte est la seule 
qui permette un engagement qui lie non seulement un Occident dont les 
forces ont été meurtries par les vingt années passées en Afghanistan, mais 
qui lie aussi et surtout, tous ces autres pays comme la Chine, la Russie, 
l›Arabie saoudite et la Turquie qui ont des intérêts et une influence sur l’État 
islamique autoproclamé. »
Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson, a annoncé devant le 
Parlement, un plan d’accueil de 20 000 migrants afghans :

« Nous devons traiter le monde tel qu’il est, en acceptant nos succès et nos 
échecs...
« Nous ne renverrons personne en Afghanistan mais nous ne permettrons 
pas non plus à n’importe quelle personne originaire d’Afghanistan de 
s’installer ici comme elle le souhaite.
« Nous voulons être généreux, mais nous devons veiller également à notre 
sécurité. »
En Turquie, le gouvernement construit un mur de 295 kms le long de sa 
frontière avec l’Iran pour bloquer divers flux migratoires en provenance 
d’Afghanistan. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré qu’une 
nouvelle vague migratoire est « inévitable » si l’Afghanistan et l’Iran ne 
parviennent pas à sécuriser leurs frontières. Il a ajouté que la Turquie ne 
deviendra pas un « entrepôt pour Afghans » en fuite :
« Nous devons rappeler nos amis européens à la réalité : l’Europe est le 
centre d›attraction de millions de personnes ; elle ne peut se désintéresser 
des réfugiés afghans et fermer ses frontières pour protéger la sécurité et le 
bien-être de ses citoyens. La Turquie n›a pas le devoir, la responsabilité et 
encore moins l›obligation d›être l›entrepôt à réfugiés de l’Europe. »

Pendant ce temps, des milliers de migrants afghans arrivent en Belgique, 
Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Lituanie , 
Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, Serbie et Suède, entre autres.

L’Albanie, la Macédoine et le Kosovo (ici, ici et ici) ont accepté d’héberger 
temporairement des centaines d’Afghans qui ont travaillé pour les forces 
militaires occidentales de maintien de la paix et qui sont désormais menacés 
par les talibans.

L’Espagne a déclaré qu’elle n’accueillera temporairement que 4 000 
migrants afghans qu’elle installera dans deux bases militaires utilisées par 
les États-Unis.

La Slovénie, qui occupe la présidence de l’UE pour six mois, a déclaré que 
l’Union européenne ne permettra pas une augmentation du nombre de 
migrants afghans. Le Premier ministre Janez Janša a tweeté :

« L¹UE n›ouvrira aucun couloir européen «humanitaire» ou migratoire pour 
l’Afghanistan. Nous ne renouvellerons pas l›erreur stratégique de 2015. 
Nous n›aiderons que les personnes qui nous ont aidés lors de l’opération 
OTAN. Et les membres de l’UE qui protègent notre frontière extérieure. »
Pendant ce temps, des dizaines de migrants afghans sont piégés à la 
frontière qui sépare la Pologne de la Biélorussie. La Pologne et les États 
baltes d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie ont déclaré que les « lâchers de 
migrants » afghans sur leurs frontières par le président biélorusse Alexandre 
Loukachenko représentent des actes de « guerre hybride ». Loukachenko 
chercherait à se venger des sanctions que l’UE lui a imposées peu après sa 
réélection contestée et la répression de la dissidence.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré qu’il sympathisait 
avec les migrants afghans, mais il a regretté qu’ils soient devenus « un 
instrument entre les mains de M. Loukachenko ». La Pologne ne succombera 
pas au « chantage » a-t-il ajouté.

Soeren Kern est Senior Fellow du Gatestone Institute, basé à New York.
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Otelo e O Homem Sonha?
Por M. Barão da Cunha (MBC) com base 
nos seus livros Radiografia Militar e 10.º, O 
Homem Sonha?, e no de J. Sanches Osório, 
2021.08.11/17, 4 ilustrações, 3 capas e foto, pp 
1, 15 e 16.

Após a morte recente de Otelo Saraiva de 
Carvalho, recordo algo que escrevi nos meus 
livros, Radiografia Militar e no 10.º e último, 
mais ligado a 1974/75, cerca de 20 anos depois 
de o ter conhecido.

   

OTELO em Radiografia 
Militar:

         «Muito calmo e dedicado 
/ E sempre atento ao 
trabalho, / Tem na “arte 
de dizer” / Um não 
sei quê de seu jeito / 
Que lhe sai dentro do 
peito (…) / Poeta muito 
afamado / Faz muitos 
versos e quadras. / Lá 
nos exercícios finais / 

Conseguiu com os seus “jograis” / Aplicar muitas piadas (…)»

     O camarada Nascimento Santos (Nestor Silva, na 1.ª edição de 
Radiografia Militar) dedicou estes versos a Otelo Saraiva de Carvalho, no 
livro de curso finalista em 1959. 

     Após 15 anos, Otelo chefiou a operação militar que iniciou uma revolução. 
Era neto de ator de teatro (topónimo em Lisboa).

     Também Miguel Pinto lhe dedicou versos: «Cantor e artista / Actor de 
teatro e fadista, / Este rapaz laurentino / De curso mais antigo, / Camarada 
muito amigo, / Em breve conquistou do curso as graças / Com seus ditos e 
chalaças (…)»

          O filho de Otelo, Sérgio, visitou a irmã, interna no colégio de Odivelas. 
- É a cara do pai. Reação do miúdo de nove anos: - Antes do 25 de Abril era 
parecido com a minha mãe, agora sou com o pai!

     Antes do 25 de Abril, existia uma comissão coordenadora do Movimento, 
composta por cerca de 20 elementos, que representava as diversas Armas 
e Serviços, na razão de três elementos por cada. Entre eles, Zé Maria 
(Moreira Azevedo) e Otelo. Conheci Otelo em 1955, na Escola do Exército, 
e Azevedo em 1960, em Angola.

A partir de 1973.12.01, num plenário em Óbidos, essa comissão 
coordenadora assumiu a total responsabilidade do Movimento. Tinha uma 
cúpula diretiva, constituída por três oficiais: Otelo, Vítor Alves (Venâncio 
Silva, na 1.ª edição de Radiografia Militar) e Vasco Lourenço (Valdemar 
Lima), que podia tomar decisões de emergência.
 
Da entrevista com a revista Stern, Hamburgo, 1974.08.01: «As noites de 
Othelo: (…) Revolta contra a lei da carne para canhão.

     Esse sonho de libertação da sua pátria teve-o como tenente, em 1961, 
na colónia de Angola, quando os primeiros negros insurretos começaram a 
guerra para a independência em relação a Lisboa; e ainda como capitão, 
em 1970, na Guiné Portuguesa, onde se travaram duros combates. Mas 
a ideia do golpe de Estado surgiu ao actual herói nacional, no qual muitos 
portugueses veem o possível sucessor de Spínola (Carvalho: “Não, não 
posso fazer isso, sou também demasiado jovem para isso”), apenas dois 
anos e meio mais tarde, em Agosto do ano passado. (…)

     A canção da liberdade foi o sinal.

     (…) Carvalho: “À tarde só restava um problema: o 1.º ministro Caetano 
tinha-se barricado no Quartel-General da Guarda Nacional Republicana e 
não queria entregar-se. Negociámos. Em vão. Por volta das 15 horas, o 

general Spínola telefonou-me e disse-me: “Caetano acaba de me telefonar. 
Quer entregar-se mas não a vocês. Apenas a mim. O que hei-de fazer? 
Não tenho mandato do Movimento para o fazer.” Então eu disse-lhe: ”Meu 
general, agora tem o mandato. Actue!” E, mais ou menos uma hora mais 
tarde, Spínola chegou ao meu quartel com Caetano. O general dirigiu-se a 
mim e abraçou-me com amizade”. Carvalho ri-se: “E, no entanto, estivemos 
na Guiné e era governador, não nos tínhamos lá dado muito bem. Hoje não 
se fala mais nisso.”

     Hoje, este rebelde, que (…) passou de major a general de duas estrelas, 
é o homem (…) sem o qual quase nenhuma decisão importante poderá ser 
tomada. (…)»

     (Em 1961, Otelo era alferes.)

Otelo S. Carvalho e MBC (fotografia publicada na Revista do Povo). 

     COPCON (Comando Operacional do Continente), 1974.09.02: O carro 
corria por entre os pinheiros. No horizonte, o azul do rio. O condutor 
recordava imagens passadas, ao ver a mata invadida pela construção civil. 
Noites de instrução, a rastejar na lama, passeios a cavalo. Agora a mata 
restava apertada e reduzida, entre o edifício grande do colégio religioso, as 
modernas vivendas luxuosas e os bairros de lata. Mas ainda se respirava 
ar pouco poluído. 

     Desembocou numa clareira sobre o rio. Do outro lado erguia-se o 
forte, fortaleza cinzenta, a mascarar-se no terreno, de paredes grossas e 
ponte sobre fosso. Saiu do carro fustigado por chuva miudinha e algum 
receio da receção. Identificou-se junto da primeira sentinela, atravessou a 
ponte e identificou-se, de novo, na casa da guarda. Enquanto aguardava 
o procedimento burocrático tendente à autorização de entrada, foi cercado 
de imagens.

     Anos antes, pisara pela primeira vez aquelas pedras antigas. Descera 
escadas de ferro, percorrera corredores húmidos e sombrios, azul do céu 
a acenar por entre estreitas seteiras. Dessa vez, o comandante era um 
homem idoso e usava uma linguagem patriótica, estilo antigo, a roçar o 
patrioteiro. O contacto fora por causa de umas palestras na rádio. 

    Mas agora tinha a certeza de não ir encontrar aquele comandante. Não 
sabia quem iria encontrar, embora lhe soubesse o nome e tivesse conhecido 
alguém com o mesmo nome. Conhecido e sido camarada e amigo. Mas nem 
tinha a certeza de ser recebido pelo antigo camarada. Diziam-se coisas, 
mesmo nos meios militares; Talvez principalmente nos meios militares. 
Dizia-se que era chefe da LUAR, que já entrara para a Escola do Exército 
com ideias de vir a implementar o comunismo. Dizia-se tanta coisa! (…)

     - O Otelo não recebe a malta.

     - Escrevi-lhe e ele não respondeu.

   - Nem sequer atendeu o telefone.

     - Está ocupado. Demasiado.

     - Mas o Melo Antunes (Moura Andrade) também está ocupado e arranja 
sempre um momento para a malta ou uma desculpa.

     - E o Vítor Alves respondeu-me com um cartão. - E exibe o cartão.



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

1010

     - Identifica-se como «ministro sem pasta».

     Serão estas atitudes indicadoras de algo ou resultado de acasos, 
coincidências? Porque mandou Vítor Alves fazer logo cartões com rótulo 
ministerial? Será mesmo a sede do poder, como insinuam? Porque 
responde o Melo Antunes e não o faz Otelo? Embora os resultados sejam 
igualmente ineficazes, a atitude do primeiro é mais simpática. Será porque 
tem a preparação política que falta a Otelo? Será que este se deslumbrou 
com as estrelas?

     O sargento da guarda insiste no telefone.

   - Quem quer vai, quem não quer telefona. Não acha melhor irmos até lá?
    - Não sei se o nosso brigadeiro está em reunião   

  - Toda a gente está sempre em reunião…

     Passou-se a porta de «Sésamo». Uma dúzia de oficiais dos três Ramos 
das Forças Armadas, em mangas de camisa, rodeiam o comandante, 
que acabou de dar a ordem de entrada e ainda conserva o sorriso jovial 
que contrasta com as olheiras e o cabelo grisalho. Nunca tinha visto um 
oficial general rodeado do seu estado-maior de forma aparentemente tão 
democrática e camarada. Capitães e majores do Exército e da Força Aérea 
e os correspondentes postos da Marinha. No meio, as estrelas que brilham 
em campo vermelho.

     Tratar por tu um brigadeiro, aos 35 anos, é experiência inédita e parece 
ser um indicador de mudança. Abraços trocados, a piada da ordem e o 
comandante fala da associação de oficiais na reserva ou na reforma e do 
papel que poderia desempenhar. Está preocupado com a reação, embora 
se ria de boatos sobre ele próprio.

     - Os boatos propagam-se por falta de informação. O desconhecimento 
pode gerar incompreensões, ressentimentos…

     O comandante e os seus oficiais ouvem em silêncio. O rosto de Otelo 
perdeu o sorriso. Parece preocupado e/ou cansado.

     - O Zé Maria Azevedo disse-me que tinham querido fazer o esclarecimento 
das unidades mas que o Estado-Maior do Exército (EME) boicotou a ideia.
     - É verdade. Enquanto não se fizer o saneamento, não vamos lá…

     - Isso parece-me um aspecto negativo da questão. Primeiro, gostaria de 
ser esclarecido sobre os positivos, como o do alargamento, por exemplo. 
O Zé Maria disse que o Movimento era um estado de espírito. Portanto, 
quem aderiu conscientemente ao espírito do Programa e trabalha para ele 
é considerado do Movimento?

     - Certo. A camada mais cerebral, activa e válida pensa assim. Mas existem 
alguns elementos ciosos da sua posição. Além disso, sem saneamento 
nada feito. O Fidel levou seis anos a sanear. Temos de ter coragem de 
levar o saneamento às suas últimas consequências, aos escalões mais 
elevados. O patrão não está disposto a isso. Diz que é amigo dele e foi 
ele que o nomeou. O Costa Gomes (Gomes da Cruz) também se esquiva. 
Temos de ser nós.

     - Não temos informação, a não ser a do Expresso. Não admira que haja 
boatos…

     - Está tudo travado. Tenho de arranjar tempo para começar a visitar as 
unidades. Li a carta do Vítor (Oliveira Santos). Então precisam de uma sede 
para a associação?

     Parece que ele não responde, mas lê e não esquece. A memória 
excepcional resiste…
     - Pelo que disse o Zé Maria, a malta deveria intervir, mas isso é fácil 
de dizer na vossa posição. Ninguém quer ser rotulado de «26 de Abril». 
Passámos a vida a levar patadas e não suportaríamos ostracismo da parte 
de camaradas e amigos.

     Otelo é bom ouvinte… 

      
     Em casa de Otelo, 1974.09.04: 
Após algumas voltas no bairro mal iluminado, em Oeiras, reconheço a 

praceta onde estaciono o carro. Saio para a noite ventosa, São 22h25 
quando transponho o limiar do lar de Otelo. Na sala grande, uma mesa 
redonda com um talher. Os filetes com arroz esfriam…

  - Mal chegou para jantar, apareceu o ajudante do Vasco Gonçalves a 
dizer-lhe que o esperavam. Já foi há uma hora.

     Passo os olhos pela estante da sala. Uma placa salta-me à vista:

     «Grant me the Serenity to accept the things I cannot change,
     
Courage to change the things I can and Wisdom to know the difference.» 

     ( «Dai-me Serenidade para aceitar o que não posso modificar,
     Coragem para modificar o que posso
     e Sabedoria para ver a diferença.»)

     - Onde descobriram isto?

     - É dos Protestantes
.
     - Quem é que protesta cá em casa?

     - Aproveitamos parte de cada religião. Ali está o Corão e lá dentro a Bíbla.

     «Coragem para mudar o que posso» é algo que faz pensar, principalmente 
em casa de um dos principais responsáveis pelas mudanças históricas 
iniciadas em 25 de Abril. E que parece não ter desistido de continuar as 
mudanças. Terá a sabedoria suficiente para saber esperar a altura própria? 

    Pela estante, além desta oração emblemática, vários livros: Eça, 
Herculano, Namora…

     A filha, 11 anos, a cara do pai, ajuda a mãe, é a telefonista, que o 
telefone tem muito movimento e o lar não tem empregados. O filho, nove 
anos, a cara da mãe, lê um enorme livro sem gravuras, de contos de fadas. 
Na televisão começa um programa sobre a vida de Gandi, que desperta a 
atenção das crianças.

     Numa prateleira, uma estatueta, imagem grotesca de um político de 
braços no ar, numa característica atitude demagógica…

     - O Vasco Gonçalves deu isto ao Otelo, estava em S. Bento. Provoca o 
riso…

     Folheio o livro do curso de finalistas da Academia Militar de 1959:
     
     Perto do livro de curso, os álbuns. Fixo uma fotografia de um convívio. O 
destino juntou, Otelo, Corvacho e Jacinto Veloso (Vitorino), Otelo e Jacinto 
Veloso foram colegas de liceu em Moçambique. Veloso tentou Medicina. 
Reencontraram-se no Paço da Rainha. Veloso foi para Aeronáutica. Em 
Moçambique, já oficial, voou para outros rumos. Fundador da FRELIMO, 
reencontrou-se com o antigo colega e camarada na mesa de negociações, 
sobre o futuro da terra que os viu nascer. Um de cada lado, tentando o 
diálogo…

     São 23 horas, entra o homem, calmo e aparentemente bem-disposto. 
Não grita, não se zanga, nem parece preocupado, apenas cansado. A força 
dos brandos?

     - Ainda tenho que resolver uma «guerra». 

     Dirige-se ao telefone.

    - Comes os filetes frios ou vou aquecê-los?

     Janta, calmamente a «ração fria», como noutros tempos. Agora não há 
tiros mas há telefone. A greve dos jornais perturba o repasto. Telefona e vai 
comendo. Não altera a voz que não parece cansada, só as olheiras são 
fundas e o rosto pálido.

   - A malta está a precisar de férias, mas o Vasco Gonçalves acha que 
é melhor aguentar. O Melo Antunes está saturado, principalmente do 
Spínola… O Veloso fugiu com um T6 para a Tanzânia. Teve problemas 
ao princípio. Depois, foi um dos fundadores da FRELIMO. Andava a ser 
chateado pela PIDE. Está prevista a independência para 25 de Julho de 



1975. Até lá, temos um alto-comissário e três ministros e eles têm o 1.º 
ministro e mais seis.

     - Gostaste de contactar com eles?

     - Gostei. Têm tipos de categoria, por exemplo, o Veloso. Têm brancos 
e indianos. A massa branca é que está em pânico. Essa atitude e o seu 
racismo poderá estragar a portugalidade… 

     Otelo acabou de jantar cerca da meia-noite. Não é a primeira vez. 
Din, a esposa, desistiu de lhe aquecer o jantar. Mesmo a esta hora, ainda 
recebeu dois telefonemas pelo meio. Os filhos cumprem as suas tarefas. 
Um é porta/isqueiro e o outro é porta/bebidas.

    - Há três hipóteses para Timor: independência, continuar com Portugal 
ou passar a pertencer à Indonésia, que não parece interessada… Costa 
Gomes não alinhou na descida de dois cursos para a malta do Corpo do 
Estado-Maior voltar à antiga. Responderam-lhe que o 25 de Abril também 
é anticonstitucional, assim como o saneamento.

    - A propósito de saneamento, há o direito de saber porquê!

  - Os problemas com Spínola vêm desde a Guiné. Quando convidou 
Firmino Miguel (Faia Mendes) para o cargo, este entrou em pânico. O MFA 
queria um 1.º ministro civil. Se tivesse de ser militar, seria o coronel Vasco 
Gonçalves. Fui com Vasco Gonçalves à Junta (de Salvação Nacional) e 
falámos com Costa Gomes, dizendo-lhe que o MFA tinha decidido um 
governo civil e um 1.º ministro também civil. Costa Gomes disse que 
Spínola escolhera Firmino Miguel, que era aceite também pelos partidos. 
Respondo-lhe que o MFA aceita Firmino Miguel, mas, se não for ele, o 
Movimento só aceita Vasco Gonçalves. Firmino Miguel recusa, por não 
arranjar Gabinete de confiança. Spínola fica possesso durante o almoço 
da minha posse. Ele na Guiné era um senhor, aqui está confuso porque 
a malta não alinha e sente que os poderes lhe fogem e não pode ser um 
ditador. Portanto, pretende dividir a malta… 

     Passo os dias a atender pessoas que não têm nada a dizer. Não 
consigo escrever a ninguém… A malta é muito ciosa, chateia-se quando 
dou entrevistas e conto segredos do Movimento… Os generais têm sido 
o ponto quente…
     
 A 3.ª edição, Espanha, 1975, refere Otelo, M. Azevedo, Casanova 
Ferreira, A. Contreiras, Crespo, Costa Brás, Galvão de Melo, Melo 
Antunes, Pezarat Correia, Pinto Soares, Vasco Gonçalves, Vítor Alves …

- Dizem que és o chefe da LUAR.
     Riu-se. Otelo é um conversador nato, um conservador com tendências 
progressistas? Um organismo aparentemente equilibrado? As tendências 
conservadora e inovadora, necessárias ao são equilíbrio de uma 
sociedade estarão nele bem doseadas?

     Alguns anos após, a guerra, a intranquilidade, semanas a fio comendo 
conservas, tornaram parte dos militares em organismos deficientes. 
Cegos, coxos, ulcerados, neuróticos, amputados, muitos vieram 
condecorados no corpo. Entre as exceções, pelo menos aparentemente, 
alguns organismos muito equilibrados, capazes de encaixar mais de 14 
anos de guerra, problemas familiares, mortes dolorosas. Um deles talvez 
seja o major/brigadeiro, onde o tempo parece ter-se limitado a pintar 
de cinza o cabelo rente. Só assim poderia aguentar os nove meses de 
gestação do golpe militar e o ritmo desde 25 de Abril, sem horas para 
dormir, nem comer, nem para a família…  
 
  10.º livro de MBC, edição CMO, ver pp 101/110.

E em Radiografia Militar e os quatro DDDD? Fim do Império, anverso 
e reverso, Otelo é referido, nomeadamente, na 1.ª parte, no capítulo a 
ele dedicado, pp 31/47, e na parte dedicada ao 3.º D, Descolonização, 
no âmbito de Moçambique, pp 255/69, incluindo entrevistas em revistas 
internacionais Stern, 1974.08; Tilt, 1974.12; e portuguesa Revista do 
Povo, n.º 8, 1975.02.01, que integra uma fotografia dele comigo.  

NDR: Na Guiné, exasperado pelas atitudes do Major Otelo Saraiva de Carvalho, o General Spínola terá dito que ele não merecia ser Sargento...
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COMANDOS

Ajudemos os COMANDOS do curso 127 que foram constituídos arguidos

NIB - 0033-0000-45536014942-05
As enormes despesas tornam muito apreciada a vossa esperada colaboração

A Associação de COMANDOS agradece-vos : MAMA SUMÉ !!!
O Presidente da AC

José Lobo de Amaral
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A casta nem sequer pensa na obrigatoriedade de cumprir a lei.

E essa casta abrange, além de ministros (deste e de todos os outros 
anteriores governos, note-se), muito MAIS gente: alguns políticos, alguns 
gestores de grandes empresas, alguns banqueiros, alguns empresários, 
alguns dirigentes de clubes de futebol, alguns juízes, alguns jornalistas. 
Enfim, gente com poder.

A casta
Estas pessoas que vivem num mundo à parte acabam por perder o 
contacto com a realidade. Não têm bem ideia das dificuldades do comum 
dos mortais. Estão tão fora da realidade, que às vezes nem sequer pensam 
na obrigatoriedade de cumprirem a lei. Quando Cabrita circulava a mais de 
200 km/h numa autoestrada, possivelmente nem se lhe colocou o problema 
de estar em situação ilegal.

              Por José António Saraiva

Há uns trinta anos, a Presidência da República contactou o meu pai 
dizendo-lhe que ia ser condecorado com 
uma ordem qualquer. O meu pai pegou 
na caneta e escreveu ao Presidente – 
então Mário Soares – uma carta em tom 
cortês, mas onde dizia que discordava 
da existência, na democracia, de uma 
nova ‘nobreza’.

Uma ‘nobreza republicana’.

Uma casta de gente ‘titulada’, existindo 
acima do vulgar cidadão.

E com direito a um tratamento público 
formal diferenciado: é o comendador Joe 
Berardo, o comendador Rui Nabeiro, a 
comendadora Clara Ferreira Alves…

No século XIX, dizia-se: «Foge cão, 
que te fazem barão»; agora, o perigo é 
fazerem-no comendador.

Mas paralelamente a esta casta de 
pessoas condecoradas há outra, muito 
mais importante, de pessoas que vivem 
num mundo privilegiado à parte.

Compõem-no alguns políticos, alguns 
gestores de grandes empresas, alguns 
banqueiros, alguns empresários, alguns 
dirigentes de clubes de futebol, alguns 
juízes, alguns jornalistas. Enfim, gente 
com poder.

Que no futebol não vai para as bancadas, 
vai para camarotes – onde, além de estar 
separada do Zé Povinho, tem direito a 
lautas refeições.

E que não paga bilhete para ir aos jogos: 
recebe convites.

E que nas deslocações das equipas 
portuguesas ao estrangeiro tem frequentemente direito a viagens pagas 
em aviões fretados.

Estas pessoas, que acabam por se conhecer bem umas às outras – até 
porque o país é pequeno –, por vezes também se encontram nas férias, em 
festas seleccionadas.

E algumas – as mais endinheiradas – convidam outras do grupo para 
passar uns dias em iates ou hotéis, aprofundando conhecimentos (e criando 
também relações de dependência).

Também é normal as grandes empresas ou os bancos organizarem 
‘encontros de trabalho’ em locais paradisíacos fora do país para os quais 
convidam políticos, jornalistas e outras figuras influentes, com programas 
ligeiros de trabalho mas sobrecarregados do ponto de vista turístico. E com 
tudo pago, evidentemente.

Entre estes locais paradisíacos podem estar estâncias de Verão ou de 
Inverno, com sol e mar ou neve garantida, consoante as estações do ano.
A pandemia complicou estes programas, que chegaram a ser frequentes e 
normais.

Estas pessoas que vivem num mundo à parte acabam por perder o 
contacto com a realidade. Não têm bem ideia das dificuldades do comum 
dos mortais. Estão tão fora da realidade, que às vezes nem sequer pensam 
na obrigatoriedade de cumprirem a lei.

Quando Cabrita circulava a mais de 200 km/h numa autoestrada, 
possivelmente nem se lhe colocou o problema de estar em situação ilegal.
Quando Ferro Rodrigues disse, com a maior descontração, «Todos a 
Sevilha», para assistir a um jogo da Seleção, não o fez por certo com a 
consciência de que estava a dizer uma parvoíce; para ele é normal uma 
pessoa deslocar-se aqui e ali para ver jogos de futebol, sem restrições nem 

dificuldades.

No caso do ministro Cabrita, ainda houve 
quem procurasse defendê-lo atirando as 
culpas para cima do motorista; como, de 
resto, aconteceu há dias com o ministro 
do Ambiente, apanhado a 200 km/h numa 
autoestrada e a 160 km/h numa estrada 
nacional.

Matos Fernandes sugeriu desajeitada-
mente que a responsabilidade era do 
condutor, que aliás, segundo ele… já 
vinha de outro Governo.

Ora, em primeiro lugar, o ministro é o 
‘patrão’ do condutor – e por isso é ele que 
estabelece as regras a cumprir.

Em segundo lugar, o motorista circula 
àquela velocidade porque sabe que, 
transportando um governante, pode 
fazer o que quiser e nada lhe acontecerá.

Mais uma vez, são os privilégios da casta 
que vêm ao de cima.    

Embora as situações sejam muito 
diferentes, as ‘explicações’ de Cabrita, 
de Matos Fernandes, de Joe Berardo, 
mesmo de Luís Filipe Vieira, Ricardo 
Salgado ou Fernando Medina sobre os 
casos em que têm estado envolvidos, 
têm um mesmo fio que as liga.

Repare-se que todos dizem que não 
sabiam de nada, que não se lembram de 
nada, que não se sentem responsáveis 
por nada.

Pelo facto de pertencerem a uma mesma 
casta, de se encontrarem com frequência 
nos mesmos locais, de conviverem, de 

beneficiarem de muitos privilégios, de partilharem as mesmas facilidades, 
adquiriram os mesmos tiques.

Perderam, como se disse, a noção da realidade e consideram-se acima de 
certas obrigações.

E, nalguns casos extremos, o sentimento de impunidade que interiorizaram 
leva-os a cometer casos de corrupção como aqueles que têm marcado 
tristemente a vida pública portuguesa.

Caricatura de José Gomes Oliveira no seu texto de lembretes 
sobre “Um mar salgado.”
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O dia em que a Economist 
descobriu a esquerda iliberal

Por Jaime Nogueira Pinto

Só espero que a não-esquerda esteja pelo menos tão atenta ao que por aí 
anda e ao que aí vem como os liberais da The Economist – que tardaram a 
identificar a ameaça mas que o fizeram.

Foi com surpresa que vi a capa da última The Economist. Sobre um fundo 
amarelo vivo, um púlpito de madeira crivado de flechas e um título: “The 
Threat from the Iliberal Left”.

Teria a Economist finalmente descoberto a existência de uma “esquerda 
iliberal”? E logo de uma esquerda iliberal ameaçadora? Leio regularmente a 
revista, na sua constante apologia do globalismo e correspondente ataque 
aos “iliberais identitários” e populistas, com Trump e Orbán à cabeça; que 
dedicasse agora um número à descoberta e à ameaça da “esquerda iliberal” 
pareceu-me digno de nota.  Um autêntico despertar.

A “novidade” para a qual The Economist tenta alertar os seus leitores mais 
distraídos é a existência de uma forte corrente de “esquerda iliberal”, nada 
e criada nos santuários do liberalismo histórico – da liberdade religiosa, 
da liberdade de expressão, de representação popular. É aí, sobretudo 
nas universidades da Califórnia e em algumas da Costa Leste, que se 
desenvolve e estabelece hoje uma cultura neo-puritana de proibição, 
punição e cancelamento, a lembrar o castigo e a humilhação de Hester 
Prynne em The Scarlet Letter, de Nataniel Hawthorne, ou o banimento dos 
dissidentes Roger Williams e Anne Hutchinson, de Massachusetts Bay.

The Economist faz um bom levantamento das origens filosóficas e políticas 
desta ofensiva e da estratégia seguida pelo wokismo – um movimento 
surgido nos Estados Unidos para “acordar” ou “despertar” a opinião 
pública para a discriminação racial depois da Grande Depressão, mas que, 
entretanto, se multiplicou para dominar a Terra, “impondo uma ortodoxia” e 
intimidando e punindo os dissidentes.

É certo que os pastores do novo dogma e os seus prosélitos já não 
podem amarrar os dissidentes ao pelourinho ou enforcá-los e queimá-los 
fisicamente, mas vão-no fazendo mais requintadamente e como podem, 
recorrendo a novas a variadas formas de alcatrão e penas – encorajando e 
premiando a denúncia, caluniando os pecadores públicos, segregando-os, 
calando-os, expulsando-os exemplarmente.

Assim, segundo The Economist, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha 
70 a 80% dos académicos não-alinhados confessam-se hostilizados pelos 
colegas e pelos estudantes e 68% dos estudantes admitem que não dizem 
o que pensam, não vão os colegas considerar as suas opiniões ofensivas.
Ou seja, há uma “esquerda iliberal” que, puritana e inquisitorialmente, 
tem vindo a entreter-se a traçar limites à livre expressão. E o número 
de endoutrinados ou de noviços é já significativo: 40% dos nascidos já 
neste milénio (os chamados “millennials”) acham que devem banir-se 
teses e opiniões ofensivas para “as minorias”; e, sempre de acordo com 
The Economist, estão também zelosamente empenhados na denúncia, 
julgamento, punição e expulsão dos hereges.

Em 2018 Colin Wright, da Penn State University, escreveu dois artigos em 
que defendia que o sexo era uma realidade biológica e não uma construção 
social. Blasfemo, desmancha prazeres, machista, transfóbico, racista; 
pronta acusação de prática de “ciência racialista” e consequente expulsão 
da universidade. Ainda teve a solidariedade privada de alguns colegas, mas 
ninguém se atreveu a contratá-lo.

Para a promoção da diversidade

Outra das actividades de eleição da dita esquerda iliberal é a “promoção 
da diversidade” mediante a censura de livros considerados perigosos. 
A actividade envolve “releitura crítica”, escrutínio de fobias através dos 
tempos, denúncia dos silêncios ou excessos dos clássicos (“clássicos” para 
quem?  Para “a maioria opressora”, evidentemente) e estabelecimento de 
um Index. E as famosas queimas de livros pelos nazis também voltaram: 
no Canadá, em 2019, milhares de livros de banda desenhada – do Tintim, 
do Asterix, do Lucky Luke – foram para a fogueira por desrespeito a muitas, 

variadas e imaginadas populações autóctones.

Cada vez mais frequentemente se cancelam projectos e edições ou 
se condiciona a sua execução, tradução ou publicação à remoção de 
determinadas premissas e expressões e à sua substituição por premissas e 
expressões mais ortodoxas.

Alexandra Duncan, uma norte-americana branca, renunciou à publicação de 
Ember Days, um romance escrito do ponto de vista de uma mulher negra, 
depois de lhe terem chamado à atenção que estava a incorrer no crime de 
“apropriação cultural”. A retratação de Duncan, em forma de autocrítica (que 
pode ver-se na íntegra em What the Cancellation of Alexandra Duncan’s 
Ember Days can Teach Us About Allyship) não é muito diferente em estilo e 
em conteúdo das “confissões” dos réus dos processos do estalinismo dos 
anos 30.

É assim que Duncan se arrepende, se penitencia, se autoflagela e promete 
não voltar a narrar, submetendo-se ao processo de reeducação em “Allyship” 
que poderá, eventualmente, conduzi-la à salvação (caso os escrupulosos 
representantes da comunidade Gullah Geechee e “os colegas”, uma vez 
concluído o processo, venham a aceitá-la como “aliada”):

“Alguns colegas, preocupados, chamaram-me à atenção para a premissa do 
meu livro… fazendo-me notar que era ofensiva. A cultura Gullah Geechee foi 
sistematicamente reprimida e apagada, e eu, na minha irreflectida tentativa 
de escrever um livro que fosse inclusivo das culturas de Charleston e de 
Lowcountry, onde o enredo decorre, participei nessa mesma repressão. A 
minha limitada concepção do mundo, de pessoa branca, levou-me a crer 
que podia descrever e encarnar uma personagem dessa cultura.

O facto de não ter percebido os problemas que essa minha premissa inicial 
levantava ao longo da investigação que fiz para o livro, era, já de si, uma 
inequívoca prova de que nunca poderia ser eu a contar a história. Estou 
profundamente arrependida e envergonhada por ter cometido um erro desta 
gravidade e espero que as minhas acções não afectem negativamente a 
luta por uma maior diversidade na literatura infantil… Tenho um enorme 
respeito pelos autores e pela comunidade Gullah Geechee e pensar que 
o meu trabalho os possa ter prejudicado é para mim uma fonte de grande 
consternação”.

E voltou-se à pré-exigência de conformismo ideológico. Na Universidade 
da Califórnia, os concorrentes a lugares académicos têm de preencher 
declarações sobre como pensam “promover a diversidade, a equidade e 
a inclusão” – e são admitidos ou recusados mais em função desses bons 
propósitos do que de outros requisitos curriculares. Vale a pena ler a carta de 
demissão de Peter Boghossian, da Portland State University, um pensador e 
professor de Filosofia, ateu e de esquerda, que ousa questionar a ortodoxia 
e blasfemar contra a transformação das universidades de “bastions of free 
thinking” em “social justice factories”, cuja missão parece não ser já a de 
ensinar estudantes a pensar, mas a de treinar activistas na arte de bem 
macaquear “as certezas morais dos ideólogos.”

Da blasfémia ao “crime de ódio”

Sempre seguindo The Economist, o artigo “Imposing Ortodoxy: Echoes 
of the confessional state”, lembra que na Escócia, pátria do Iluminismo 
setecentista de Edimburgo, foi agora abolido o crime de blasfémia, um 
crime de que não havia participações desde 1843.

Mas talvez porque o sagrado seja agora outro ou porque se queira instituir 
um novo sagrado, ao mesmo tempo que se suprimiu a blasfémia, instituiu-
se, em Março deste ano de 2021, o “crime de ódio”.  E o que é o “crime 
de ódio”? É todo o acto “verbal ou físico”, com origem no “preconceito”, 
que possa “prejudicar a coesão da sociedade” ao ofender “as comunidades 
minoritárias”. E o diploma que o instituiu na Escócia encoraja os ofendidos 
a comunicarem por email ou por telefone qualquer manifestação de “ódio 
às minorias”.

As vítimas deste crime são todos os que, por motivos “de deficiência, de raça, 
de religião, de orientação sexual ou de identidade transgénica”, se sintam 
ofendidos por terceiros. E ao modo neopuritano, quem tenha conhecimento 
das ofensas é encorajado a denunciar os prevaricadores: “We want you to 
report it.” Licença para apedrejar, portanto.

O crime de blasfémia consistia em dizer ou escrever palavras contra Deus e 
a religião, com intenção de causar perturbação e desordem na comunidade. 
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O “crime de ódio”, que, segundo The Economist, pode levar até sete anos 
de prisão, é mais vasto e abre toda uma panóplia de novas possibilidades.
Sem exageros apocalípticos, que acabam por ser dissuasores da resistência, 
não posso deixar de chamar a atenção para a vaga censória que, sob 
vestes sofisticadas e para proteger a população da “desinformação” e do 
“preconceito”, se está a criar no Ocidente. Como não podia deixar de ser, a 
“desinformação” e o “preconceito” que “põem em risco a Democracia” vêm 
sempre e só de heréticos que actuam sobretudo nas “redes sociais” e são 
manipulados por fascistas foragidos de Saló, “supremacistas brancos” do 
Klan, e, entre nós, por hordas de reaccionários, saudosistas do salazarismo 
e machistas homofóbicos. Há, por isso, que proibir e reprimir os veículos 
desses agentes do Mal.
E como agem os agentes do Mal para agredir a Democracia? Caluniando 
os políticos, maculando os profissionais dos media, enxovalhando os 
académicos progressistas. E, claro, disseminando o discurso de ódio. Então, 
para defender “as minorias” de algum povo enganado por falsos pastores, 
vá de pôr em vigor uns direitos humanos “para a era digital” e de criar 
entidades “exógenas” para proteger “as populações” das massas ignaras 
e seus instigadores, com o apoio dos observatórios de onde cientistas 
antifascistas, independentes e objectivos fazem “ciência” e promovem “o 
progresso”.

Despertar
Com a religião dos “acordados” à solta, com os fariseus humanitários 
entretidos a atirar pedras a S. Paulo e os comentadores preocupados com 
a repressão na Hungria e indignados com os desmandos de Trump (mas 
à procura do “bom talibã”, pragmático e moderado e enternecidos com 
o Biden da debandada de Cabul), convém que todos despertemos. E se 
estivermos bem acordados não podemos deixar de ver que as leis contra 
os “crimes de ódio”, se aprovadas e aplicadas, só podem querer dizer uma 
coisa: que está em marcha a instauração de uma cultura de cancelamento 
e de censura que, em nome de um puritanismo pseudo humanitário e 
multicultural, se prepara para proibir toda e qualquer diferença de opinião. 
E para inibir a criação.

Porque toda a criação literária, dos poemas homéricos às cantigas de 
escárnio e maldizer e aos remoques de Sancho no burro, de Joyce a 
Céline, das sátiras romanas ao Gargântua e Pantagruel de Rabelais, está 
cheia de conceitos, de expressões, de palavras, de vida, de humanidade 
que não cabe nem passa no crivo censório dos observadores e analistas da 
“desinformação” e do “discurso de ódio”.

E Shakespeare? E Quevedo? E os libertinos do século XVIII, de Laclos 
a Sade? E o discurso conservador, ou mesmo reaccionário e pessimista, 
subjacente à prosa de Chateaubriand, de Baudelaire, de Flaubert?

Antevejo grande excitação nos intelectuais e profissionais da observação, 
dos denunciantes das redes sociais, dos activistas da neutralidade e  
inclusão, todos a compilar curriculum e a mostrar serviço para a grande 
corrida às novas comissões de censura pagas pela UE, pelo Governo, pelos 
municípios, para combater o racismo, a intolerância, enfim, “o discurso de 
ódio”.

Só espero que a não-esquerda, ou o que dela resta, esteja pelo menos 
tão atenta ao que por aí anda e ao que aí vem como os liberais da The 
Economist –  que tardaram a identificar a ameaça mas que o fizeram. Até 
porque, mais do que nas tricas eleitorais, é aí e em tudo o que tem que ver 
com a batalha das ideias e a resistência cultural que se joga o futuro.

PORTRAIT D’EMILE ZOLA.
 MANET Edouard (1832 - 1883)

Portrait d’Emile Zola. Edouard MANET (1832 - 1883) 1868 Musée 
d’OrsayZola, écrivain et ami des peintres

Considéré comme le peintre de la rupture avec la peinture officielle 
au milieu du XIXe siècle, Manet n’a qu’une célébrité de scandale[1] 
au début de sa carrière.

Zola, qui n’est encore qu’un jeune journaliste débutant dans la critique d’art, 
décide de se constituer de manière retentissante l’avocat de Manet[2] et de 
défendre cette « nouvelle manière en peinture », libérée des conventions 
académiques au profit de l’bservation directe de la réalité moderne.

Pour le remercier de son précieux soutien, Manet fait son portrait.

C’est dans son atelier que Manet a soigneusement « mis en scène 
» Zola, dans un univers destiné à rappeler ses activités et ses goûts.
Installé à sa table de travail, encombrée symboliquement d’un encrier 
avec une plume de paon et surtout de livres et brochures dont la 
plaquette bleu ciel au nom de Manet, en guise de signature du tableau, 
que Zola a publiée à l’occasion de l’exposition particulière du peintre 
en 1867, le jeune critique d’art lit distraitement un livre d’art illustré. 
Dans un cadre sur le mur sont glissées une estampe japonaise 
représentant un lutteur de sumo, l’une de celles que collectionnait 
le peintre, une gravure d’après Los Borrachos de Vélasquez et une 
photographie en noir et blanc d’Olympia qui, contrairement à l’original, 
détourne la tête vers Zola et lui lance un regard complice comme pour 
le remercier d’avoir été l’un de ses rares défenseurs.

À travers tous ces indices, le peintre dévie subtilement du seul portrait 
de Zola vers leurs goûts communs, et surtout sur lui-même.

INTERPRÉTATION
Ce portrait, accepté au Salon de 1868, révèle au grand public l’effigie 
de ce jeune journaliste polémique qui vient de publier Thérèse 
Raquin et nourrit de grandes ambitions littéraires. De plus, il consacre 
publiquement l’association intellectuelle des deux hommes au moment 
même où Baudelaire qui, le premier, a vu en Manet « le peintre de la 
vie moderne », disparaît lentement.
Mais Zola, qui a offert au peintre la défense la plus vibrante et la 
plus nourrie de toute sa carrière, sera bientôt déçu par la direction 
« impressionniste » prise par le peintre dans les années 1870 et 
exprimera dès lors une grande incompréhension devant sa peinture 
et les nouveaux courants d’une manière générale.
Comme plusieurs peintres illustres – Delacroix avant lui, Picasso 
après lui –, Manet a eu, en plus de son génie propre, celui d’attirer de 
grands écrivains, de Zola à Mallarmé.



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

16

O documento tinha fotografia e impressão digital. Mas não só:

Possuía também informações detalhadas sobre os traços físicos.

Um dos primeiros portugueses a tirar o BI foi o antigo Presidente da 
República, Manuel de Arriaga.

O documento, que data de 1914, e que hoje pertence ao espólio do Museu 
da Presidência da República, tinha três páginas.
Indicava que o líder republicano vivia no Palácio de Belém, tinha uma 
cicatriz na cabeça, do lado direito, cabelo e barba de cor branca.

Estas informações eram ainda complementadas com duas fotografias, um 
a de perfil e outra de frente, que ocupavam a parte central da caderneta 
amarelada.

Por baixo das imagens, está a data em que foram tiradas: 1911.

Desde que foi criado oficialmente e até 2007 (ano em que começou a ser 
substituído pelo cartão de cidadão), o bilhete de identidade sofreu várias 
mudanças.

De um cartão com três páginas cheio de detalhes sobre a aparência física, 
passou a documento plastificado com menos informação, mas mais difícil 
de ser copiado.
Em 1952, por exemplo, chegou mesmo a haver uma versão diferente para 
as pessoas que viviam nas então províncias ultramarinas: em vez de só 
se recolher a impressão digital do dedo indicador, punham -se as dos 10 
dedos.

Nos primeiros tempos, o BI não servia para verificar oficialmente a identidade 
dos cidadãos.

Só em 1919 a lei estabeleceu que o documento podia servir com o prova. 
Se, por exemplo, alguém duvidasse do nome verdadeiro de uma pessoa, 
era preciso levar duas testemunhas que atestassem no Registo Civil a 
veracidade da informação. Nessa época, o BI português tinha uma validade 
de cinco anos e era um dos mais modernos da Europa.

O 1º Bilhete de Identidade emitido em Portugal...
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Mazagão: a fantástica odisseia de uma 
cidade portuguesa em Marrocos.

Mazagão faz hoje parte da cidade marroquina de El Jadida. Em tempos, foi 
uma importante cidade portuguesa. Descubra a sua história e o que lhe acon-
teceu.

A cerca de 90 quilómetros de Casablanca, pode encontrar a fortificação de 
origem portuguesa, chamada Mazagão ou Mazagan, e que faz hoje parte da 
cidade de El Jadida. Ex-colónia fortificada foi criada em inícios do séc. XVI, 
tendo sido assumida pelos marroquinos em 1769, consequência da partida dos 
portugueses e abandono desta cidade. Aliás, o seu nome, El Jadida, significa A 
Nova, já que foi reabilitada por marroquinos após o abandono da cidade.

Apesar desta reabilitação, podem-se encontrar ainda edifícios portugueses, 
como a Igreja da Assunção (onde ainda estão guardadas lápides funerárias 
portuguesas), a cisterna, vestígios do Palácio dos Governadores (na actual 
mesquita) e a fortificação em si.

As primeiras construções foram edificadas por ordem de D. Manuel, come-
çando pelo castelo, em 1514. D. João III acabou por considerar a obra pouco 
eficaz, tendo entregado ao engenheiro italiano Benedetto de Ravena o projecto 
da construção de uma cidade fortificada. A fortaleza foi fundada em 1541, sen-
do o primeiro exemplo de arquitectura militar erigido fora da Europa.

Mazagão

Todo o projecto acabou por servir de guia e referência a outras praças portu-
guesas do Norte de África. A situação geográfica da cidade salientava o iminen-
te carácter militar desta,justificando a 
construção da fortificação. No interior 
desta, havia um hospital, celeiros, ar-
mazéns, cisterna, igrejas, ermidas, 
chafarizes e a vedoria.

Hoje, a cidade tem uma população de 
214 mil habitantes, e é uma das mais 
visitadas internacionalmente. É Pa-
trimónio Mundial da UNESCO desde 
2004 e foi eleita uma das Sete Mara-
vilhas de Origem Portuguesa no Mun-
do, em 2009.

El Jadida é um centro comercial com 
uma sociedade multicultural, onde 
convivem muçulmanos, judeus e cris-
tãos. A sua beleza é-lhe dada pela 
baía natural onde assenta e pelo facto 

de estar mais bem preservada que outras fortificações portuguesas em Marro-
cos, que foram sendo alteradas ao longo do tempo.

El Jadida é conhecida pela qualidade do sável e do marisco. O porto no cen-
tro da cidade está reservado à pesca, aos desportos aquáticos e aos barcos 
de recreio, mas a 17 quilómetros a sul da cidade encontra-se o porto de Jorf 
Lasfar, o primeiro porto mineral de África e aberto ao comércio desde 1982. As 
principais exportações da cidade são as amêndoas, o feijão, o grão-debico, 
milho, cera, ovos, lãs e peles. Por outro lado, importa-se muito açúcar, algodão, 
chá e arroz.

Cisterna de Mazagão

As praias da cidade e arredores são de mar calmo e o clima é geralmente 
agradável. De Janeiroa Abril, as temperaturas rondam os 25 graus, mas em 
Agosto podem facilmente chegar aos 40 graus. A temperatura acaba por cair 
gradualmente a partir daí, atingindo os 30 graus em Dezembro. Assim, não é 
de admirar que seja um destino muito visitado!

A 5 de Outubro de 1988, o Município de Sintra assinou um protocolo com o 
Município de El Jadida, para reforçar os laços de amizade e desenvolver a 
cooperação económica entre Portugal e Marrocos. Este protocolo abrange as 
áreas industrial e comercial, o turismo, a cultura e o desporto.

O que aconteceu aos portugueses que viviam em Mazagão?

Depois do enorme terramoto de 1755, que também afectou a cidade portuguesa 
de Mazagão, na costa africana de Marrocos, Portugal viu-se obrigado a abdicar 
da praça-forte por dificuldades económicas para a recuperar e pelos constan-
tes ataques dos muçulmanos. Decidiu-se então mudar todos os colonos da 
cidade para o interior da Amazónia e fundar aquela que seria a Nova Mazagão, 
hoje conhecida por Mazagão Velho.

Entre os anos de 1770 e 1773, fidalgos portugueses (cerca de 2 mil pessoas 
distribuídas em 470 famílias) exilados pela invasão muçulmana da Vila de Ma-
zagão, em Marrocos, desembarcaram em Belém do Pará com o objectivo de 
reconstruir, na foz da Bacia Amazónica, no Amapá, sua cidade-forte.

O povoado também serviria de apoio táctico à expansão territorial pelo interior 
do Brasil. No entanto, bastaram alguns anos e, em 1783, o plano de reconstru-
ção foi abandonado. A obra, cópia da versão africana, não resistiu às condições 
hostis da selva amazónica.

Trata-se de uma história muito importante, mas quase desconhecida. Este foi 
um acontecimento único na história do mundo e envolveu 3 países de 3 conti-
nentes diferentes: Portugal, Brasil e Marrocos. Nunca antes tinha sido transfe-
rida uma cidade inteira de um continente para outro. E apesar de a empreitada 
não ter tido o sucesso desejado, o simples pormenor de isso ter acontecido 
revela muito sobre a tenacidade daquelas pessoas.

Créditos de Vortex Magazine
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 www.facebook.com/museucombatente.oficial                https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial

                  
E A LIGA DOS COMBATENTES

O Dr. Jorge Sampaio enquanto Presidente da República, para além de 
ser Comandnte Supremo das Forças Armadas, foi também Presidente de  
Honra do Conselho Supremo da Liga dos Combatentes, e o seu falecimento 
recente veio trazer à memória factos que foram de relevo para a Instituição 
Liga dos Combatentes.

- Em 29 de Janeiro de 1999 , pelo Decreto-Lei n.º 29/99 , autoriza a Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, E. P., a cunhar uma moeda comemorativa, de 
prata, alusiva ao 75.º aniversário da Liga dos Combatentes, com o valor 
facial de 1000$00.

No Decreto-Lei n.º 29/99 de 29 de Janeiro afirma-se que a Liga dos 
Combatentes, instituição de utilidade pública, de ideal patriótico e de 
carácter social, celebra, em 1998 e 1999, 75 anos da sua fundação. A Liga 
dos Combatentes, herdeira da Liga dos Combatentes da Grande Guerra, 
criada após o termo da 1.ª Grande Guerra (1914-1918), empenha-se 
fundamentalmente na protecção e auxílio mútuos de defesa dos interesses 
morais e materiais dos que cumpriram ou vierem a cumprir os seus deveres 
militares, estendendo-se estes fins aos seus familiares que, de algum modo, 
se encontrem carecidos.
Assim, em 16 de Outubro de 1923 foi criada a Liga dos Combatentes 
da Grande Guerra, passando a designar-se apenas como Liga dos 
Combatentes, nos termos da Portaria n.º 18053, de 11 de Novembro de 
1960, e que, ao longo dos anos e numa perspectiva mais alargada, prestou 
assistência aos militares que se bateram nas campanhas em que as Forças 
Armadas nacionais estiveram envolvidas.
Assim e considerando que a Liga dos Combatentes se desenvolveu sempre 
dentro dos mais sagrados princípios de bem servir e de honrar a Pátria e 
a humanidade e que tem uma organização própria e méritos oficialmente 
reconhecidos para poder alargar e melhorar acções de reconhecida utilidade 
pública, julga-se da maior oportunidade assinalar este evento com a emissão 
de uma moeda comemorativa cunhada em metal precioso e com elevado 
valor facial, adequada à projecção nacional deste notável acontecimento.
O Governo autoriza a cunhagem, de uma moeda comemorativa alusiva aos 
75 anos da Liga dos Combatentes,  cunhada em liga de prata de toque 
500/1000, com 40 mm de diâmetro e 27 g de peso, com uma tolerância de 
mais ou menos 1/100 no peso e toque, e terá bordo serrado.
A gravura do anverso contém, na parte superior, a legenda «LIGA DOS 
COMBATENTES» e, na parte inferior, «1923-1998». A figura central 
representa um ramo de oliveira, simbolizando a paz, mantida e sempre 
defendida por uma espada vitoriosa, com todo o ideal combatente que ela 
representa.
 A gravura do reverso apresenta a legenda «REPÚBLICA PORTUGUESA» 
na parte superior e o valor de 1000$00 na parte inferior. No campo da 
moeda, em primeiro plano, a imagem das cinco quinas representa Portugal 

e o ideal pátrio do combatente português, cujo valor é simbolizado pela cruz 
de guerra, em plano imediato. Em fundo, a esfera armilar invoca o universo 
histórico do combatente português.

 Os espécimes numismáticos cunhados em liga de prata de toque 925/1000 
têm o diâmetro de 40 mm, peso de 27 g e o bordo serrilhado, sendo as 
tolerâncias no peso e no toque de mais ou menos 1/100.
As moedas destinadas à distribuição pública pelo respectivo valor facial 
foram postas em circulação pelo Estado, por intermédio e sob requisição do 
Banco de Portugal.
Os lucros da amoedação destinada à distribuição pública pelo respectivo 
valor facial foram postos pelo Ministério das Finanças à disposição da Liga 
dos Combatentes -, 

Este Decreto foi promulgado em 19 de Janeiro de 1999 pelo  Presidente da 
República, JORGE SAMPAIO.
- E é no mandato do Presidente da Liga dos Combatentes,  General Morais 
Barroco (1996-2000),  que  em 5 de Fevereiro de 2000, foram inauguradas 
pelo Presidente da República Dr. Jorge Sampaio, as lápides com os nomes 
dos militares caídos em missão, que começaram a ser colocadas em Julho 
de 1999 por ano, ordem alfabética e posto.

- Em 16 de Outubro de 2003 envia à Liga dos Combatentes uma MENSAGEM 
pelo 80º Aniversário da Liga dos Combatentes,  afirmando que “ Presto 
assim a minha homenagem aos antigos combatentes, à sua dedicação e 
sacrifício, associando-me como Presidente da República a esta cerimónia 
e ao profundo significado que esta comporta”

- E em 17 de Abril de 2004 , deslocando-se ao Mosteiro da Batalha  para 
celebrar o Dia do Combatente, normalmente celebrado a 9 de Abril, proferiu 
o seguinte discurso:

“ Agradeço o convite que a Direcção da Liga dos Combatentes me dirigiu 
para presidir a esta cerimónia do Dia do Combatente. Faço-o com muito 
gosto, com a convicção de que cumpro um dever para com Portugal e os 
portugueses e para com a memória de todos quantos deram a sua vida ao 
serviço do País.

Lembramos hoje todos aqueles que combateram em nome de Portugal. O 
que somos hoje como Nação e como País depende, em larga medida, do 
contributo que deram para ultrapassar os momentos mais difíceis da nossa 
História e garantir a perenidade da nossa identidade nacional.

A República não esquece, nem pode esquecer, a dedicação e o 
sacrifício de todos esses portugueses, e por isso lhes presta esta sentida 
homenagem…….

Homenageamos assim todos os militares que, ao longo dos séculos, caíram 
por Portugal, ao serviço da perenidade da Pátria. É esta a forma de os 
lembrarmos, de os honrarmos, de reiterarmos a confiança no nosso desígnio 
nacional e de, ao mesmo tempo, motivarmos a juventude portuguesa para 
servir o País também nas fileiras das suas Forças Armadas de que todos, 
legitimamente, nos devemos orgulhar….
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As Forças Armadas estão intimamente ligadas à existência do Estado 
Português.

…As Forças Armadas Portuguesas foram chamadas a desempenhar 
missões em teatros tão diferentes como o Kosovo, Timor-Leste, a Bósnia e 
Hercegovina, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, ou o Afeganistão. Em 
todos estes teatros, o seu desempenho foi sempre exemplar e por todos 
louvado, muito contribuindo para a afirmação de Portugal no Mundo.

É indispensável que os portugueses tenham consciência da importância 
destas missões para o País, do elevado grau de dificuldade de execução que 
representam para as Forças Armadas, e do reconhecimento internacional 
que elas acarretam para Portugal.

Por isso, neste dia do Combatente, devemos também lembrar as portuguesas e 
os portugueses que participaram com enorme brio e competência profissionais em 
acções levadas a cabo pelas Nações Unidas, pela União Europeia e pela NATO, ou 
ainda no contexto da cooperação militar com países amigos. Devemos retirar um 
legítimo orgulho da capacidade que demonstramos para participar activamente nesta 
partilha de responsabilidades internacionais, assumindo plenamente os compromissos 
de Portugal e afirmando-nos como um país consciente dos seus deveres em termos 
da manutenção da paz, da segurança e da estabilidade internacionais.

Curvar-nos-emos, dentro de momentos perante o túmulo do Soldado 
Desconhecido, em homenagem aos militares que morreram ao serviço de 
Portugal.

Esta homenagem da República deixa claro que a perenidade de Portugal 
está intimamente associada aos milhares dos seus soldados que morreram 
em combate. Não há grandeza maior do que a daqueles que morreram sem 
se quererem heróis.

É a todos os militares portugueses que, ali dentro, naquela capela, vamos 
prestar a homenagem e o tributo de reconhecimento que lhes é devido.”

- Em 1 de Maio de 2004 visita o cemitério Português de Richebourg…é 
a primeira vez que um Presidente da República Portuguesa presta 
homenagem aos 55.000 soldados portugueses  que participaram na Grande 
Guerra e  ao Corpo Expedicionário Português, deixando no local junto à 
bandeira de Portugal uma placa de mármore com a inscrição em letras 
douradas: “ Homenagem do Presidente da República Dr. Jorge Sampaio ao 
Corpo Expedicionário Português. 1 de Maio de 2004”.
- 07 de Outubro de 2005 - Novamente conferiu um LOUVOR à Liga dos 
Combatentes pelos seus 82 anos de existência:
“Ao longo dos 82 anos da sua existência, a Liga dos Combatentes tem, 
como instituição de Utilidade Pública Administrativa, sem fins lucrativos, 
de ideal patriótico e de carácter social, desenvolvido as suas actividades 
de forma exemplar, extraordinária e muito distinta ao serviço de Portugal. 
Porque tem fomentado, em permanência e em qualquer tempo e 
circunstâncias a exaltação do amor à Pátria e a divulgação, em especial 
entre os jovens, do significado dos Símbolos Nacionais, bem como a defesa 
intransigente dos valores morais e históricos de Portugal, tem na mesma 
linha de actuação assegurado a protecção e auxílio mútuo e a defesa dos 
legítimos interesses espirituais, morais e materiais dos seus membros.. 
 
Síntese dos Serviços prestados a Portugal pelos elementos que a compõem 
e dos feitos heroicos praticados pela maioria dos seus membros ao longo 
de todo o Século XX português, em tempo de conflito ou de Paz, a Liga dos 
Combatentes tem-se perfilado como uma Instituição cujos relevantes serviços 
prestados ao País merecem o respeito e a gratidão dos portugueses. Na 
sequência da sua permanente preocupação em Honrar os Mortos por Portugal 
e dignificar os vivos que se bateram ao seu serviço, com risco da própria vida, a 
Liga dos Combatentes tem, com êxito, promovido a cultura, o ensino, o trabalho 
e a solidariedade social em benefício geral do País e dos seus membros.
 
É assim acto da maior e elementar justiça considerar os serviços prestados 
ao País pela Liga dos Combatentes ao longo dos seus 82 anos, quer em 
tempo de Paz quer de campanha, como extraordinários, muito relevantes 
e distintíssimos.”

- E em 22 de Novembro do mesmo ano visita a Liga dos Combatentes

- Em 4 de Novembro de 2018 esteve presente na cerimónia militar realizada 
em Lisboa nas comemorações do centenário do Armistício da Grande 
Guerra, sendo a Avenida da Liberdade o palco das comemorações que 
contou com a presença de altas figuras do Estado, civis e militares.

Isabel Martins 15  de Setembro de 2021
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O novo plano de operações 
Otelo morto tornou-se o “controverso” útil dos que levam a cabo um 
novo plano de operações: o que instala a hegemonia da esquerda 
no aparelho de Estado em Portugal.

Por HELENA MATOS
 
A reacção dos dirigentes socialistas à morte de Otelo Saraiva de 
Carvalho não tem nada a ver com o passado de Otelo mas sim 
com o presente e sobretudo com o futuro do PS: os socialistas não 
se concebem fora do poder e para tal precisam do BE e do PCP. 
Apresentarem-se como parte de uma enlutada frente antifascista 
não foi um erro dos dirigentes dos PS foi sim um sinal dos novos 
tempos.

A unanimidade da esquerda na morte de Otelo permitiu ao PS, PCP 
e BE encenar uma concordância que nunca existiu entre eles no 
passado mas que agora lhes é indispensável. Afinal para dominar 
Portugal nos próximos anos já não são necessárias revoluções, 
basta controlar os dinheiros que vêm de Bruxelas e para isso as 
esquerdas têm de estar senão coordenadas pelo menos focadas 
no essencial: o poder.

Em 2021, Otelo tornou-se o rosto possível para preencher o 
folclore antifascista com que o PS, o BE e o PCP nos distraem da 
realidade e vão domesticando a sociedade. Otelo morto tornou-se o 
“controverso” útil dos que levam a cabo o plano de operações para 
a toma do aparelho de Estado pela esquerda. Por agora, está a ser 
cumprido com absoluto sucesso.

A 29 de Julho, uma nota emitida pela Presidência da República 
informava que “O Presidente da República decidiu submeter 
a fiscalização sucessiva de constitucionalidade, o disposto no 
artigo 6º da Lei nº 27/2021, de 17 de Maio, que aprovou a Carta 
Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital”. Portanto a 29 de 
Julho, Marcelo tem dúvidas sobre a constitucionalidade do artº 6º. 
Ora o mesmo Marcelo a 8 de Junho não tinha dúvida alguma sobre 
a constitucionalidade do mesmo artigo 6º: “a meu ver não tem nada 
de inconstitucional. Foi assim que eu o promulguei.” — declarou 
aos jornalistas num passeio pela Madeira.

Quando o Tribunal Constitucional se pronunciar Marcelo lembrará 
que tinha razão. Basta-lhe recordar a sua declaração de 8 de Junho 
ou de 29 de Julho.

 A coisa chegou envolta no papel de embrulho das notícias boazinhas 
como é costume nestes assuntos: “Governo cria 500 vagas no 
superior para alunos de escolas em zonas desfavorecidas”. Podia 
pensar-se que o melhor apoio aos alunos das zonas desfavorecidas 
seria garantir-lhes melhores escolas e melhores professores. Mas 
não, reservam-se-lhes umas vagas em cursos superiores em que 
entram apesar de menos preparados. Por outras palavras, a cadeia 
do desfavorecimento mantém-se porque só por milagre conseguirá 
acabar o curso em que lá entrou deste modo.

Note-se que os alunos que vão usufruir destas vagas ao abrigo 
do Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 

são provenientes do programa Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária (TEIP). Complicado? Nem por isso. 
Há todo um mundo de programas e planos que visam 
alegadamente combater as desigualdades e ajudar os 
desfavorecidos mas cujos resultados práticos são muitas 
vezes o contrário do anunciado. Por exemplo, como é que os 
alunos que beneficiaram do programa Territórios Educativos 
de Intervenção Prioritária (TEIP) acabam a precisar depois 
de um tratamento especial ao abrigo do Plano Nacional de 
Combate ao Racismo e à Discriminação? E depois deste qual 
é o plano que se segue? Vão ter um plano para entrar no 
mercado de trabalho? Outro para lá se manterem?…

Para mais à questão dos “desfavorecidos” junta-se agora a 
questão étnico-racial. Ao ler-se o Plano Nacional de Combate 
ao Racismo e à Discriminação depara-se com uma sucessão 
de declarações paternalistas, anúncios de propaganda e 
ideologia a rodos devidamente ministradas em acções ditas 
de formação. É o activismo devidamente sustentado pelos 
contribuintes. Quanto aos desfavorecidos continuarão a sê-
lo.

“O Presidente da República recebeu os comentadores do 
programa Circulatura do Quadrado em Belém para apontar 
ao Governo na Segurança Social e na narrativa quanto à 
pandemia. Na noite de Verão desta quarta-feira, Marcelo 
abriu a varanda do Palácio de Belém à Circulatura, para 
receber José Pacheco Pereira (que chegou a ser seu vice-
presidente no PSD nos anos 90), António Lobo Xavier (seu 
conselheiro de Estado) e a líder parlamentar socialista, Ana 
Catarina Mendes —) que foi concordando com Marcelo —, 
com a moderação habitual de Carlos Andrade.” — Nada nisto 
bate certo: é a líder parlamentar que uma vez por semana 
deixa de ser líder parlamentar para ser comentadora; são 
os políticos que foram comentadores, caso de Marcelo e 
também de António Costa, a optarem pelos seus colegas 
comentadores-políticos em detrimento dos jornalistas para 
fazerem declarações; é o PR que, incapaz de ter um discurso 
claro enquanto presidente, veste a pele de comentador para, 
explicam os jornalistas, mandar recados. Tudo isto se tornou 
banal em Portugal mas não o devia ser.

Marcelo chama “influencers” a Belém.
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Provavelmente… 
Muitos dos clichés usados para denegrir o Partido Socialista são 
verdadeiros. Não tem alma, nem ideologia. Não tem doutrina, nem cultura. 
Não tem estratégia, nem programa. Não tem afecto, nem simpatia. Não 
tem substância cultural, nem identidade política. Não tem orgulho, nem 
compaixão.
 

Por António Barreto 
28 de Agosto de 2021

Dizem que as autárquicas são centenas de eleições locais: cerca de 300 
municípios e 3000 freguesias. É verdade. Mas também é certo que têm 
sempre significado nacional, dependem muito de um ambiente e de uma 
tendência. Assim será dentro de poucas semanas. Apesar de locais, as 
conclusões vão ser sobretudo nacionais. Como sempre, os que perdem 
dirão que as verdadeiras eleições são as legislativas. Os que ganham 
garantirão que esta foi a primeira volta das legislativas. O governo tem 
a desculpa do poder: se ganhar, foi graças à obra feita; se não ganhar, 
foi apesar da obra feita; se perder, será por causa das dificuldades. São 
lugares comuns. Como tal, verdadeiros. E inúteis.

Tudo somado e repensado, a vitória dos socialistas é previsível. Perderão 
algumas câmaras, não se sabe se ganham outras. No cômputo geral, o 
partido vai poder dizer que foi uma grande vitória obtida em condições 
difíceis de pandemia, de crise económica mundial, de inquietação 
generalizada, de alarme perante as alterações climáticas e de enorme 
ansiedade decorrente da derrota ocidental no Afeganistão. Na verdade, 
ninguém, entre forças políticas, estará à altura de mostrar as deficiências 
dos socialistas, nem de com eles rivalizar.

Os socialistas exercem uma rara preponderância na administração 
económica e social, no seio das actividades culturais, na comunicação 
social e no universo das relações públicas e de imprensa. A ajuda da 
esquerda mais radical, nos sindicatos e na imprensa, tem-se revelado 
indispensável para a paz social que parece reinar. Na educação, apesar 
da mediocridade de resultados, o império das esquerdas entre docentes 
tem contribuído de modo indelével para o ambiente cordial que se vive.

As medonhas responsabilidades dos socialistas aparecem estranhamente 
diluídas na pandemia. Mas sabemos que os socialistas têm uma pesada 
quota parte no adiamento de soluções, na degradação de problemas 
e na manutenção de questões como as do BES, do Novo Banco, do 
BCP, da TAP, do Aeroporto do Montijo barra Alcochete barra OTA barra 
incerteza, da CP, da EDP, das barragens hidroeléctricas, das Parcerias 
Público Privadas, da PT e do julgamento dos casos de corrupção e 
branqueamento. Mau grado persistir em acusar os governos anteriores, o 
PS sabe que já é autor ou co-autor de todos estes problemas.

As enormes dificuldades económicas e financeiras, incluindo as que 
decorrem da pandemia e da respectiva recessão, são vistas como 
inevitáveis e parece poder pensar-se que se os socialistas não fizeram 
mais e melhor foi porque realmente não puderam. Apesar da partilha, 
da co-autoria e da cumplicidade absoluta dos actuais dirigentes com os 
dos tempos de Sócrates, os socialistas gozam de uma espécie de áurea 
divina e de impunidade que constituem êxito inédito na história política 
recente do país.

O verdadeiro génio de António Costa é o da gestão política. Deve-se-lhe o 
ascendente sobre a imprensa e a comunicação. Assim como a absolvição 
dos socialistas no fiasco na luta contra a corrupção e o nepotismo. Com 
estes trunfos e com um domínio incontestável do seu partido, António 
Costa é o principal responsável pela estabilidade política. É sabido que 
esta é também uma virtude. Não vale todas as virtudes, mas é em si um 
trunfo de indiscutível valia. E substitui-se a um pensamento para o país.

O congresso do PS deste fim-de-semana situa-se entre a entronização, 
a epifania e a acção de graças. Vai confirmar um vencedor. Adiar as lutas 
internas por mais uns anos. Preparar o partido para a vitória das próximas 
legislativas. Aprovar a verdadeira política de armadilha e chantagem que 
tanto fez sofrer os seus aliados de esquerda. E abençoar a estratégia 
vencedora que é a da ausência de estratégia nacional.

O Partido Socialista tem conseguido perpetuar e manter a política de 
terra queimada. À sua volta, nada existe. Ou pouco. Ou dependentes. Ou 
queixumes dos que se deixaram enganar e atrair. Esta paz podre agrada 
aos socialistas que a preferem a ter de se distinguir entre gigantes
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O Partido Socialista tem conseguido perpetuar e manter a política de 
terra queimada. À sua volta, nada existe. Ou pouco. Ou dependentes. Ou 
queixumes dos que se deixaram enganar e atrair. Esta paz podre agrada 
aos socialistas que a preferem a ter de se distinguir entre gigantes.

Muitos dos clichés usados para denegrir o Partido Socialista são 
verdadeiros. Não tem alma, nem ideologia. Não tem doutrina, nem cultura. 
Não tem estratégia, nem programa. Não tem afecto, nem simpatia. Não 
tem substância cultural, nem identidade política. Não tem orgulho, nem 
compaixão. Estes chavões são todos verdadeiros. Mas, no PS, não são 
defeitos. São virtudes. Provavelmente.

Hoje, o PS vai a congresso, amanhã a eleições autárquicas, depois 
à governação e a seguir, quem sabe, a nova vitória eleitoral e a novo 
mandato de governo. Não vê rivais consistentes. Tem as melhores 
sondagens possíveis. Vê, diante de si, largas avenidas de novos êxitos 
políticos. Pode facilmente imaginar recordes de tempo de governação, 
de mandatos camarários, de atracção de simpatizantes e de alas de 
vénias agradecidas. É difícil, quase impossível, imaginar quem o bata. 
Com uma incalculável massa de dependentes e com os maiores cofres 
do financiamento europeu, o PS prepara-se para mais uma temporada na 
via imperial do sucesso. A ausência de adversários à altura é aflitiva, não 
por sancionar quem merece, mas porque provoca um estado de letargia 
incurável. De que sofre todo o país.

Até agora, o Partido Socialista do século XXI não ficará na história 
por um legado importante de reformas políticas e sociais, nem por um 
extraordinário impulso na educação, muito menos por um desenvolvimento 
da cultura e do património, nem por uma acção determinada de combate 
à desigualdade social. Também não será recordado pela luta contra a 
corrupção, pela diligência na justiça económica, nem pela melhoria da 
acção de investigação, prevenção e julgamento dos crimes ditos de 
colarinho branco e de apropriação ou dilapidação de bens públicos.

O Partido Socialista do século XXI merece os louros do melhor gestor 
da política, de superior atracção de simpatias, do mais eficaz distribuidor 
de funções, cargos e mandatos, do mais persuasivo apaziguador de 
reivindicações, do mais seguro criador de expectativas entre os seus 
aliados e do mais rápido desarme dos seus rivais.

Sem maioria eleitoral, sem programa convincente, sem estratégia 
conhecida, sem resultados económicos consolidados, sem melhoramento 
social notório e sem legado cultural de qualquer espécie, o PS vai ganhar 
as próximas eleições e durar os próximos anos. Provavelmente.


