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Já V.Exas. deram cabo das 
Forças Armadas

Por Joaquim Letria

Está na moda desprezar os militares. Mas para arriscar o pêlo 
numa missão de paz vão os militares não os pacifistas. Tal 
como para salvar um pinhal ou um eucaliptal, quem arrisca a vida 
são os bombeiros e os militares, e não os ecologistas. Assim 
como para ajudar a população civil numa catástrofe trazem-se os 
militares e as forças de segurança.

Estes políticos humilham o militar e impedem a sua capacidade 
de progressão com mais eficácia do que a torpeza antiga de rir do 
amor à Pátria, do conceito de honra e do sentido de serviço e de 
disciplina irrecusáveis para quem veste um uniforme.

Também é moda ofender quem defende valores que deixaram 
de ser respeitados. Os chefes militares mostram uma cuidada 
educação ao transformarem em moderadas queixas aquilo que 
deveria ser “uma sincera exposição das circunstâncias”. Porque 
estas, verdadeiramente, são as dos barcos não navegarem por 
falta de combustível e sobressalentes, os aviões não voarem por 
não haver dinheiro e o armamento não servir para nada porque 
é obsoleto.

As circunstâncias reais e verdadeiras são também a dos militares 
não poderem protestar, nem manifestar-se, nem convocar greves, 
nem levantar a voz, nem ameaçar com represálias nem provocar 
desordens sociais, e terem de acatar o que lhes venha de cima. 

Talvez um dia possam, em sentido e com cortesia, dizerem aos 
políticos:”Muitos parabéns! Já V. Exas deram cabo das Forças Armadas!”.

Prof. Dr. Luis de Moura Sobral
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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

A respeito duma carta aberta 
ao 1º Ministro

Circula na net uma interessante carta aberta ao senhor 1º ministro, da autoria 
de Miguel Mattos Chaves, Mestre e Doutorado em Estudos Europeus – 
Universidade Católica, Auditor de Defesa Nacional – Instituto da Defesa 
Nacional e Gestor de Empresas, que me proponho dissecar, apresentando 
os pontos principais para benefício dos nossos leitores.

RM

O título é eloquente sem sofismas e a carta escrita com muita delicadeza, 
dentro duma dureza natural tendo em conta os problemas em contestação. 
São três as vertentes enunciadas: Gazolina e Gazóleo, A electricidade nas 
casas e nas empresas e os  Escalões IRS da classe média. O autor sublinha 
saber que o texto não receberá a sua atenção pois o destinatário atingiu um 
tal nível de arrogância que o faz desprezar os portugueses.

Vejamos o teor da carta: Sem o seu indisfarçável sorriso o senhor 
1ºministro nega-se a baixar os impostos sobre combustíveis porque diz 
querer obedecer às regras (metas) da UE sobre a descarbonização. Ou 
seja, o Chefe do Governo confessa ter mentido ao povo que o elegeu 
quando afirmou que a taxa suplementar aplicada sobre os combustíveis, 
seria temporária e provisória.

Pergunta depois, se o dito governante tem a noção de serem as árvores 
que contribuem mais para a descarbonização ao transformarem o carbono 
em oxigénio.

Chama depois a atenção do 1º ministro para o facto das florestas ardidas 
nas últimas décadas não terem sido substituídas e assim, nada ter sido feito 
para Reflorestar Portugal dando-lhe Ambiente mais saudável e puro.

O autor duvida quando  o chefe do Executivo diz ser amigo do ambiente 
e defensor da descarbonização, perguntando se o mesmo sabe que se 
o Carbono for drasticamente reduzido a vegetação morrerá por falta de 
“alimento”?

Afirma a seguir que o 1º ministro diz ser amigo dos portugueses, defensor 
da sua qualidade de vida mas que na prática, pretende apenas implantar 
um sistema socialista, puro e duro, impondo uma ditadura tipo proletariado 
soviético.

No caso da electricidade caseira e nas empresas lembra que, enquanto ele 
mandou fechar duas centrais a carvão, o país da Presidente da Comissão 
Europeia mantém as suas e propõe implantar pelo menos outra mais. Por 
outro lado, Portugal, continua a depender cada vez mais da electricidade 
do exterior, tendo recentemente permitido o fecho de centrais a gás natural.
Falando de electricidade, Miguel Mattos Chaves pergunta se o 1º ministro 
será ao corrente de que em média a nível mundial, a produção de 
electricidade é responsável  por cerca de 25% das emissões CO².

Explicando.

Sendo a electricidade a base de praticamente toda a actividade moderna, 
o que não funciona a electricidade consumirá energia da queima de 
combustíveis fósséis, sobretudo transportes, fundamentais para o resto da 
actividade económica. Refinados e transformados os combustíveis fósseis 
tornam-se matéria prima para indústrias como borrachas, tintas, vernizes, 
plásticos, fibras sintéticas que juntas ao algodão podem servir para a 

produção de todo  o tipo de tecidos, calçado e produtos indispensáveis à 
vida actual, fertilizantes para a agricultura, plásticos para os mais variados 
usos—como nos automóveis—, revestimentos de todo o tipo, enfim, uma 
míriade de bens. Na sua opinião, quer com isto dizer que a irresponsabilidade 
dos políticos, ao brincarem deste modo com o fogo, poêm em causa a vida 
das pessoas.

Refere o autor desta carta aberta, que a política energética na Alemanha é 
ditada pelos verdes e que no Parlamento Europeu, mesmo se em minoria, 
são os verdes que estão impondo a orientação estratégica da energia 
europeia ou seja, relembrando Ventura Leite, (em 2021) não ao carvão, 
não ao gás natural, não ao nuclear e não a novas barragens. Enfim uma 
tragédia! 

Este tipo de opinião, empobrece as pessoas, pelo encarecimento da Factura 
de electricidade. Ao mesmo tempo, esta política errada provocará a saída 
de várias empresas devido ao facto de os custos  da electricidade serem na 
ordem de 25 a 30 % das despesas de operação inviabilizando-as devido ao 
aumento dos custos previsíveis.

Terá então o nosso 1ºministro a noção de estar a empobrecer a Classe 
Média, por várias vias, e o país em geral?

A terceira vertente neste alinhamento, trata dos Escalões do IRS da Classe 
Média lembrando que o Dr. António Costa anunciou em 2015, baixar os 
impostos, contrariamente à subida verificada. Como o seu costume, mentiu 
aos portugueses prometendo acabar com a “austeridade estúpida”, que o 
Governo anterior tinha implantado. Tendo eliminado apenas a Sobretaxa 
do IRS,  deixou  os  Escalões  tal  e  qual  haviam  sido  implantados  pelo 
Dr. Victor Gaspar. Ora, como sabe muito bem, a inflação absorve grande 
parte dos salários, o que diminui ano após ano, o poder de compra dos 
cidadãos mas representa em certos termos, a possibilidade de comprar 
menos coisas com o mesmo dinheiro diminuindo em termos líquidos o 
Poder de Compra. Deve ser dito todavia, de que as pessoas não se têm 
apercebido devido à inflação ter sido bastante baixa (apenas 0,2% e 1,5%). 
Somente quem esteja habituado a fazer contas notará as diferenças. Fica 
no ar porém, uma questão que é uma realidade inquestionável : a Classe 
Média está ficando mais pobre devido às suas Políticas Erradas.

Tendo recorrido às promessas costumeiras veio dizer aumentar, brevemente, 
quem ganhe até 875 euros por mês. Apetece perguntar : os outros serão 
ricos? É claro que não. Os trabalhadores que tanto diz defender, os 
reformados, todos quanto ganham acima de 875 vão empobrecer uma vez 
mais, por causa apenas da sua política de tornar Portugal num país de 
Regime Socialista.

Que não queremos. Que é contra os nossos hábitos e tipo de civilização.

Que desprezamos.

Se temos a geração mais bem formada e melhor preparada para agir no 
mundo virtual, procure ver onde se encontra essa juventude que tantos 
prémios tem ganho nos países onde trabalham. Sim, eles são bons técnicos 
em diferentes profissões, porém, são emigrantes, como todos os que daí 
saíram para melhorar as suas vidas e não estarem na dependência de uns 
quantos oportunistas que governam o País. (ao dizer assim, estou sendo 
muito gentil...)

Nivelando o País por baixo, como tem feito, pode manter-se no poder mais 
algum tempo. Provável.

Está no entanto, a destruir Portugal. E isso o Povo não perdoa.

Adaptado por Raul Mesquita

Última Hora
Com imensa tristeza informamos o 

falecimento do emérito (pág.22)
Prof. Dr. Luís de Moura Sobral, 

ocorrido a 11 deste mês. Na próxima 
edição desenvolveremos maior 

reportagem.
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Les Vrais « Héros » des Palestiniens ? Les 
Terroristes

par Bassam Tawil

Traduction du texte original: The Real Palestinian ‘Heroes’: Terrorists

•	 Pour Mahmoud Abbas [le président de l’Autorité palestinienne (AP)] 
et les chefs de l’AP, tout Palestinien qui rejoint le djihad (guerre 
sainte) contre Israël et les Juifs et finit tué, blessé ou emprisonné est 
un « héros » et un « combattant de la liberté ». C’est cette même AP 
que l’administration Biden s’efforce aujourd’hui de consolider.

•	 A toutes les générations de Palestiniens, la direction de l’Autorité 
palestinienne, a fait passer le même message : tuer ou blesser un 
Juif est un acte noble qui mérite un respect sans limite – voire une 
adoration.

•	 Dans ce théâtre de l’absurde, un haut responsable palestinien a 
ainsi condamné les efforts déployés par Israël pour capturer les ter-
roristes évadés qui ont assassiné et blessé plusieurs Juifs et que les 
tribunaux avaient condamné à de longues peines. Selon ce même 
responsable palestinien, Israël aurait dû rester les bras ballants et 
laisser les terroristes évadés recommencer à assassiner des Juifs.

•	 Ce qu’Abbas, l’OLP et le Fatah ont dit – en arabe – à propos des 
terroristes ces derniers jours prouve que la volonté de l’administra-
tion Biden de relancer le processus de paix israélo-palestinien n’est 
qu’un fantasme fatal.

•	 Dans de telles circonstances, et en dépit des centaines de millions 
de dollars que l’administration Biden s’apprête à gaspiller sur la pa-
roles sans valeur des Palestiniens -, on ne voit pas comment Abbas 
– ou l’un ou l’autre de ses comparses - pourrait revenir à la table des 
négociations avec Israël.

Pour Mahmoud Abbas [le président de l’Autorité palestinienne (AP)] et les 
chefs de l’AP, tout Palestinien qui ayant rejoint le djihad (guerre sainte) 
contre Israël et les Juifs, finit tué, blessé ou emprisonné est un « héros 
» et un « combattant de la liberté ». C’est le rôle de cette même AP que 
l’administration Biden s’efforce aujourd’hui de renforcer. (Photo par Alaa 
Badarneh/Pool/AFP via Getty Images)

Presque tous les médias internationaux ont porté une grande attention 
à la chasse livrée par des milliers de policiers et soldats israéliens aux 
six détenus palestiniens évadés de la prison israélienne de Gilboa, le 6 
septembre dernier. Rares ont été les médias – en réalité, aucun – qui ont 
signalé le flot de louanges que les dirigeants de l’Autorité palestinienne (AP) 
ont adressé aux terroristes.

La célébration des terroristes palestiniens par l’AP, y compris ceux qui 
ont été capturés, jugés et qui purgent de lourdes peines dans les geôles 
israéliennes, n’est pas nouvelle. Cette pratique remonte aux premières 
années de la fondation de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) 
en 1964.

L’OLP ne s’est pas bornée à faire l’éloge des terroristes palestiniens 
assassins ou agresseurs de Juifs, elle leur a aussi versé des allocations 
mensuelles ainsi qu’à leurs familles.

Au début de l’année, Palestine Media Watch (PMW) a révélé que l’Autorité 
palestinienne avait rémunéré les terroristes ou leurs familles à hauteur de 
512 millions de shekels (155 millions d’euros) en 2020. Selon PMW, les 
sommes versées aux prisonniers terroristes représenteraient environ 3,25 
% du budget annuel de l’Autorité palestinienne.

Selon PMW, pour maintenir sa politique de rémunération des terroristes mais 
surtout pour la dissimuler aux critiques, l’AP a transféré plus d’un milliard de 
shekels à l’OLP, la moitié de cette somme devant servir à rémunérer les 
terroristes et leurs familles.

Les dirigeants de l’AP n’ont jamais dissimulé que l’aide financière apportée 
aux terroristes et à leurs familles était une politique. Bien au contraire. Le 
président de l’AP Mahmoud Abbas, le Premier ministre Mohammed Shtayyeh 
et de nombreux hauts responsables palestiniens se sont régulièrement 
vantés de récompenser les terroristes et leurs familles.

En 2018, lors d’une cérémonie en l’honneur des prisonniers palestiniens, un 
Abbas provocateur a déclaré à Ramallah :

« Jamais nous ne réduirons ni ne bloquerons les allocations [que nous 
versons] aux familles des martyrs, aux prisonniers ou aux prisonniers 
libérés, comme certains le demandent. S›il ne restait qu›un seul centime 
en caisse, nous le verserions aux familles de martyrs et de prisonniers. 
De notre point de vue, les martyrs et les prisonniers sont des étoiles au 
firmament de la lutte du peuple palestinien, et ils sont prioritaires sur tout 
autre domaine. En 1965, quelques jours après le déclenchement de la 
révolution palestinienne, le défunt président martyr Yasser Arafat s›est 
donné pour mission de créer une institution qui prendrait soin des familles 
des martyrs et des moudjahidines de Palestine . Ces martyrs sont des 
pionniers, ils doivent être aidés, et nous prendrons soin d’eux. »

La capture des six prisonniers palestiniens évadés a remis en tête de 
liste des sujets d’actualité, le soutien continu et l’admiration que l’Autorité 
palestinienne vouent aux terroristes qui agressent les Juifs.

Pour Mahmoud Abbas [le président de l’Autorité palestinienne] et les chefs 
de l’AP (Autorité palestinienne), tout Palestinien tué, blessé ou emprisonné 
dans le djihad (guerre sainte) contre Israël et les Juifs doit être vénéré comme 
un « héros » et un « combattant de la liberté ». C’est le rôle politique de cette 
même AP que l’administration Biden s’efforce aujourd’hui de consolider.

A chaque génération de Palestiniens, l’Autorité palestinienne a fait passer le 
message que tuer ou blesser un Juif est un acte noble qui mérite un respect 
sans limites – voire une forme d’adoration.

Bien que cinq des terroristes échappés appartiennent au Jihad islamique 
palestinien (JIP) soutenu par l’Iran – un groupe qui combat l’existence même 
d’Israël et s’oppose à la politique « modérée » de la direction de l’AP envers 
Israël – Abbas et les cadres dirigeants de l’AP continuent de les appeler « 
héros » et « prisonniers courageux ».

Bien que quatre des terroristes du JIP aient été reconnus coupables 
d’assassinat et d’agression contre plusieurs Juifs, Abbas et ses acolytes 
continuent de les qualifier de « prisonniers politiques » et de « combattants 
de la liberté » emprisonnés pour s’être - soi-disant - « opposés à l’occupation 
israélienne ».

Abbas a pris l’habitude de recevoir et de rendre hommage aux terroristes 
libérés de prison après exécution de leur peine.

Il y a à peine deux mois, Abbas a défié les règles du COVID-19 et était prêt 
à risquer sa santé pour rencontrer dans son bureau de Ramallah un ex-
prisonnier, Alghadanfar Abu Atwan.

Abu Atwan a été invité dans le bureau d’Abbas peu après sa libération de la 
prison israélienne ou il purgeait sa peine. Il était soupçonné d’être impliqué 
dans des activités terroristes anti-israéliennes, dont la nature n’a pas été 
révélée par les services de sécurité israéliens.

Abbas a déclaré au prisonnier libéré qu’il « incarnait un modèle dont nous 
sommes fiers pour la jeunesse palestinienne ».
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Les fréquentes réunions d’Abbas avec les prisonniers palestiniens sont en 
soi un message. Abbas veut que les Palestiniens comprennent l’immense 
estime qu’il convient de porter aux terroristes et leurs familles. « Si vous allez 
en prison pour avoir tué ou blessé un juif, tout le monde vous respectera 
et le président lui-même vous rendra hommage » dit-il en substance aux 
Palestiniens.

Alors que la chasse à l’homme pour les six fugitifs battait son plein, Abbas 
a envoyé son porte-parole, Nabil Abu Rudaineh, relayer un message très 
particulier aux Palestiniens, aux Israéliens et au reste du monde : « Nos 
courageux prisonniers en Israël sont les héros du peuple palestiniens, et il 
n’y aura ni paix ni stabilité sans la libération de tous nos prisonniers. »

Mahmoud al-Aloul, le vice-président de la faction du Fatah au pouvoir 
(dirigée par Mahmoud Abbas), a même mis en garde Israël contre toute 
tentative de capturer les terroristes condamnés, qu’il a salués comme des 
«héros». Selon al-Aloul, remettre la main sur les terroristes évadés de la 
prison de Gilboa reviendrait à commettre un « crime » et à « violer » leurs 
droits.

Un théâtre de l’absurde s’est aujourd’hui institué : un haut responsable 
palestinien condamne publiquement Israël parce que ce pays cherche à 
renvoyer en prison des terroristes coupables d’avoir assassiné et blessé 
plusieurs Juifs. Selon ce même responsable palestinien, Israël devrait rester 
les bras ballants et laisser les terroristes évadés recommencer à assassiner 
des Juifs.

Alors que la chasse à l’homme battait son plein, l’OLP, qui est également 
dirigée par Abbas, a déclaré que les terroristes en fuite incarnaient « l’avant-
garde et le meilleur de la jeunesse palestinienne parce qu’ils ont sacrifié leur 
vie pour le bien de leur patrie et de leur peuple ».

Ce genre de rhétorique a pour conséquence d’encourager les Palestiniens 
au djihad et à fomenter des attaques contre Israël et les Juifs. Cette même 
rhétorique a fait descendre des milliers de Palestiniens dans la rue en signe 
de solidarité avec les fugitifs et tous les terroristes détenus dans les prisons 
israéliennes.

Par leurs déclarations et actions, Abbas et les autres dirigeants palestiniens 
érigent des meurtriers et des voyous en modèles de société.

Les louanges qu’Abbas, l’OLP et le Fatah ont chanté – en arabe –, ces 
derniers jours, aux terroristes révèle à contrario l’inanité du discours de 
l’administration Biden sur la relance du processus de paix israélo-palestinien.

Pour les Palestiniens, les vrais «héros» sont ceux qui purgent des peines 
dans les prisons israéliennes en raison des attaques terroristes qu’ils ont 
mené contre les Juifs.

En louant les terroristes et en plaçant ces « héros » et « martyrs » sur un 
piédestal, la direction palestinienne cautionne la violence et donne quitus à 
ceux qui ont pour but d’éliminer Israël et rejettent tout processus de paix au 
Moyen-Orient. Dans de telles circonstances, et quels que soient les centaines 
de millions de dollars que l’administration Biden s’apprête à gaspiller sur la 
paroles sans valeur des Palestiniens, on ne voit pas comment Abbas et ses 
comparses pourraient revenir à la table des négociations avec Israël.

Bassam Tawil est un Arabe musulman basé au Moyen-Orient.

EUGÈNE DELACROIX
Une enfance choyée, les drames de la jeunesse

Eugène Delacroix est né le 26 avril 1798, tout près de Paris, à Charenton-
Saint-Maurice. Sa maison natale est aujourd’hui la médiathèque de la Ville 
de Saint-Maurice (dans l’actuel Val-de-Marne). Quand il naît, son père, 
Charles Delacroix, occupe des fonctions importantes comme ministre des 
Affaires étrangères, puis comme ambassadeur en Hollande. Il est ainsi 
ensuite nommé préfet à Marseille, puis à Bordeaux, où il meurt alors que 
le jeune Eugène est âgé de six ans. Sa mère, Victoire Delacroix, est la fille 
d’un des plus grands ébénistes de son temps, Jean-François Oeben, au 
service du roi Louis XV.

Eugène est le petit dernier d’une famille de quatre enfants ; quand il naît 
ses frères Charles et Henri, sa sœur Henriette, dont le peintre David a fait 
le portrait, sont déjà grands. La famille Delacroix a servi la Révolution, puis 
l’Empire. L’enfance de Delacroix est choyée mais fragile. Le petit garçon 
a des ennuis de santé récurrents. A la mort de son père, sa mère et lui 
s’installent à Paris, rue de l’Université. Le jeune Eugène fréquente le lycée 
Impérial, l’actuel lycée Louis-le-Grand. Il y noue des amitiés fidèles, qui l’ont 
accompagné toute sa vie. Il a le goût de l’étude, et déjà celui du dessin et de 
la lecture. La mort de sa mère, en 1814, le laisse désemparé et seul, malgré 
la présence de ses aînés, Charles et Henriette.

Grâce à l’appui de son oncle, le peintre Henri-François Riesener, Eugène 
Delacroix entre en 1815 dans l’atelier du peintre Pierre-Narcisse Guérin. 
C’est alors un des plus grands ateliers de Paris, fréquenté par de nombreux 
artistes. Peintre d’histoire, très sensible à l’art théâtral de son temps, Guérin 
est très apprécié. Malgré son attention à ses élèves, il ne reconnaît pas 
le talent du jeune Delacroix. La protection de Théodore Géricault, déjà 
célèbre pour les tableaux montrés au Salon de 1812 puis à celui de 1814, 
est précieuse pour le jeune homme. Delacroix pose même pour le grand 
tableau de son aîné, Le Radeau de la Méduse (1819, musée du Louvre).

Des débuts remarquables

Au Salon de 1822, il n’a alors que vingt-quatre ans, Delacroix présente au 
Salon une première grande toile, inspirée de l’histoire littéraire, Dante et 
Virgile aux Enfers (musée du Louvre). Cette œuvre le fait immédiatement 
remarquer de la critique. Il incarne, très vite, une nouvelle génération 
d’artistes, que l’on désigne comme romantique, terme inspiré de la littérature. 
Delacroix est contemporain de Victor Hugo, d’Alexandre Dumas, d’Hector 
Berlioz, d’Alfred de Musset. Comme eux, il a le désir de suivre sa manière 
propre, de renouveler la conception artistique. Comme eux, il est aussi un 
grand connaisseur de l’art des maîtres anciens. Au Louvre, qui a ouvert en 
1793, Delacroix découvre et admire les œuvres de Raphaël, de Michel-
Ange, de Titien, de Rubens, de Poussin.

Il présente au Salon de 1824 un grand tableau, inspiré des événements 
de la guerre d’Indépendance de la Grèce, Scène des Massacres de Scio 
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(musée du Louvre). En 1827, Delacroix expose, avec plusieurs autres 
toiles, une magistrale Mort de Sardanapale (musée du Louvre). Liée à une 
pièce du poète anglais Lord Byron, l’œuvre montre le souverain oriental 
assis en haut d’un bûcher, entouré de ses chevaux, de ses richesses, de 
ses femmes, dont il a souhaité qu’ils disparaissent avec lui, condamné 
pour trahison. Le tableau séduit Victor Hugo et Dumas autant qu’il agace 
la critique académique par sa composition tournoyante, le primat de la 
couleur, la violence des tons. Delacroix apparaît, définitivement, comme un 
peintre remarquable, mais dont la manière bouleverse les habitudes et les 
règles académiques.

La Liberté guidant le peuple, une œuvre devenue mythique

Les journées des 27, 28 et 29 juillet 1830 voient le soulèvement du peuple 
parisien, révolté par les nouvelles lois sur la liberté de la presse et par la 
dureté du régime de la Restauration. Le 29 juillet marque la fin du retour 
des Bourbons sur le trône de France. Louis-Philippe, duc d’Orléans, devient 
roi des Français. Eugène Delacroix peint un tableau d’histoire inspiré par 
les événements de 1830 ; il présente au Salon de 1831 sa Liberté guidant 
le peuple, œuvre magistrale liant allégorie antique et représentation 
contemporaine. L’œuvre est acquise par l’Etat et exposée au musée du 
Luxembourg, le musée des artistes vivants où les toiles des créateurs 
contemporains sont montrées. L’année suivante, les massacres, par la police, 
des manifestants de la rue Transnonain à Paris, rendent difficile l’exposition 
du tableau au public, celui des Barricades, comme le disait Delacroix. Il 
est même rendu à l’artiste, qui réussit, cependant, à le montrer lors de son 
exposition personnelle au sein de l’Exposition universelle de 1855. Exposée 
au Louvre à partir de 1874, avec les autres œuvres de Delacroix acquises 
par l’Etat, La Liberté guidant le peuple (musée du Louvre) devient, sous la 
Troisième République, un tableau iconique.

1832, le voyage au Maroc

En janvier 1832, Delacroix accompagne l’émissaire du roi Louis-Philippe, le 
comte de Mornay, au Maroc. La conquête de l’Algérie par la France, l’année 
précédente, a, en effet, inquiété le sultan marocain. Une ambassade est 
nécessaire. Pour le peintre qui n’est pas un grand voyageur, il n’a alors 
quitté la France que quelques mois, à l’été 1825, pour aller en Angleterre, le 
périple marocain, de Tanger à Meknès, est un éblouissement. Les paysages, 
les sons, les couleurs, le séduisent, comme la beauté des habitants et de 
leurs costumes. Il lui semble trouver là l’Orient dont il a rêvé, mais aussi une 
Antiquité intacte, préservée. Le souvenir du Maroc a, ensuite, accompagné 
Delacroix toute sa vie. Les notes qu’il y a prises, les aquarelles réalisées, 
les objets rapportés, rassemblés dans son atelier, lui offrent de composer, 
jusqu’en 1863, plus de soixante-deux toiles liées au Maroc.

Des murs à peindre, Delacroix décorateur

Une part importante de la création d’Eugène Delacroix est dédiée à la 
conception de grands décors au sein d’édifices civils et religieux parisiens. 
En 1826, il avait, déjà, reçu la commande du Christ au Jardin des Oliviers 
pour l’église Saint-Paul Saint-Louis, dans le Marais. En 1834, grâce à 
l’appui d’Adolphe Thiers, Delacroix est commissionné pour la réalisation 
des décors du Salon du Roi au Palais Bourbon, la Chambre des Députés. 
En 1837, il reçoit la commande du plafond de la bibliothèque de cette même 

Chambre des Députés, consacré aux arts et aux sciences. Au milieu des 
années 1840, il peint également le décor de la bibliothèque du Palais du 
Luxembourg, l’actuel Sénat. Au début des années 1850, Delacroix est 
honoré de la commande du décor central de la Galerie d’Apollon, conçu 
au XVIIe siècle par le peintre Charles Le Brun, et resté inachevé. Il 
représente le dieu Apollon, vainqueur du serpent Python. C’est la victoire 
de la lumière sur l’obscurité, une victoire de la couleur. La Ville de Paris lui 
commande les peintures décoratives du Salon de la Paix de l’Hôtel de Ville, 
malheureusement détruites par l’incendie de 1871.

Ses œuvres sont également présentes dans les églises de Paris ; après 
Saint-Paul Saint-Louis, Delacroix peint une très émouvante Pietà dans 
l’église Saint-Denis-du-Saint-Sacrement, dans l’actuelle rue Turenne. En 
1849, il reçoit la commande pour les décors d’une chapelle de la très vaste 
église Saint-Sulpice, la chapelle des Saints-Anges. Cette œuvre magistrale 
l’occupe jusqu’en 1861. Il réalise deux grandes peintures murales qui se 
font face, La Lutte de Jacob avec l’Ange et Héliodore chassé du temple, 
ainsi que le plafond, Saint Michel terrassant le démon.

La reconnaissance de l’Exposition universelle de 1855

L’organisation de la première Exposition universelle à Paris, en 1855, 
souhaitée par l’empereur Napoléon III, est l’occasion d’une reconnaissance 
offerte à Eugène Delacroix. Il est, aux côtés des peintres Jean-Auguste 
Dominique Ingres et Horace Vernet, honoré au cœur du Palais des beaux-
arts, installé avenue Montaigne. Une exposition particulière, réunissant plus 
de trente de ses œuvres, qu’il a lui-même choisi de réunir, lui est dédiée. 
Delacroix est ainsi désigné comme un des plus grands peintres français de 
son temps.

L’installation rue de Furstemberg, un ermitage parisien

Delacroix s’installe en 1857 rue de Furstemberg, afin de finir les peintures 
de Saint-Sulpice. Son appartement est également à deux pas de l’Institut 
; en janvier 1857, à la septième tentative, le peintre a, enfin, été accepté 
au sein de l’Académie des beaux-arts. Le jardin dont il a seule jouissance 
et qu’il peut aménager à sa guise emporte sa décision. Le lieu, entre cour 
et jardin, est un ermitage au cœur de Paris, un lieu propice à la création 
picturale comme à l’écriture. Le peintre se rend aussi fréquemment dans sa 
maison de Champrosay, à deux pas de la forêt de Sénart, aujourd’hui sur 
la commune de Draveil (Essonne). Ce solitaire, ce rêveur, ce mélancolique 
aime la nature, les promenades, l’observation de la forêt. La fidèle Jenny Le 
Guillou, sa gouvernante entrée à son service en 1835, est la seule à vivre à 
ses côtés, lui épargnant les tracas de la vie quotidienne.

13 août 1863, la mort d’Eugène Delacroix

Eugène Delacroix meurt, le 13 août 1863, dans son appartement de la rue de 
Furstemberg. Jenny Le Guillou recueille son dernier souffle, aux premières 
heures de la matinée.

LE MUSÉE AUJOURD’HUI

Mon logement est décidément charmant, j’ai eu un peu de mélancolie après 
dîner, de me retrouver transplanté. Je me suis peu à peu réconcilié et me suis 
couché enchanté. Réveillé le lendemain en voyant le soleil le plus gracieux 
sur les maisons qui sont en face de ma fenêtre. La vue de mon petit jardin et 
l’aspect riant de mon atelier me causent toujours un sentiment de plaisir.

(Journal, 28 décembre 1857)

Le musée Delacroix est un lieu unique. Maison d’artiste et lieu de mémoire, 
créé en hommage à Delacroix par les plus grands artistes des années 1920 - 
Maurice Denis, Paul Signac, Édouard Vuillard, Ker-Xavier Roussel, notamment 
-, il témoigne de l’admiration qu’ils portèrent au peintre et à son œuvre.
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Crónicas de Lisboa

Bilhetes Postais a Preto e Branco
Porque são muitos os bilhetes postais que poderemos ir “fotografando” por 
aí, eu tinha prometido que continuaria com este tema iniciado na crónica 
anterior. Assim, aqui vão mais bilhetes postais.

i) Arrumadores de carros-Naquela crónica “enviei” bilhetes postais coloridos 
e outros a “preto e branco” que, neste caso, as cores “negras” significam 
situações que não deveriam existir numa sociedade desenvolvida, isto é, 
os “sem-abrigo” e os “arrumadores” de carros, este não são mais do que 
pedintes que usam um expediente que já tem algumas décadas. No passado 
havia os guardas dos parques de estacionamento, normalmente gratuitos, 
e que ali permaneciam fardados e registados nos antigos Governos Civis. 
Guardavam mesmo as viaturas ali estacionadas e, normalmente, eram 
“pagos” com uma gratificação que o automobilista lhe atribuía no final do 
“serviço prestado”. Mais adiante, esses e outros espaços passaram a ser 
explorados pelas autarquias e empresas por elas criadas (EMEL, em Lisboa; 
a EPorto, na cidade do Porto, etc) e surgiram estes novos “arrumadores” que 
nada fazem de útil, mas que um pouco “coercivamente, vão colhendo umas 
moedas, às vezes bons proventos, que depois e infelizmente, gastam em 
vícios. As autoridades assobiam para o lado, apesar de algumas tentativas 
de “regular” esta “actividade” que, diga-se, nada acrescenta. Aqueles que 
ousaram, como foi um antigo presidente de Câmara (do Porto – Rui Rio), 
foram “crucificados” na praça pública e, deste modo, continuamos a assistir 
a este triste espectáculo que ninguém põe cobro. O automobilista acaba, 
em muitas situações, a pagar duas vezes, isto é, ou paga pelo parquímetro 
e ou “paga” ao arrumador que depois vai à procura de outro “buraco”, para 
naqueles movimentos típicos “ajudar” o automobilista a estacionar. 

Algumas autarquias, como é o caso de Lisboa, 
foi alargando os parquímetros pagos por toda 
a cidade, com algumas poucas exceções e, 
nestes casos, porque as Freguesias, agora 
com outros poderes e responsabilidades, 
se opuseram porque pretendem ser 
comparticipadas em parte das receitas e que 
aquela, a Câmara Municipal de Lisboa, utiliza 
para financiar o défice de exploração da 
Carris (empresa pública com os autocarros e 
carros eléctricos). O automobilista ou o seu 
automóvel é uma “Cash Cow” (*) do OE e 
das empresas municipais que exploram os 
espaços de estacionamento, pelos impostos 
que incidem nos combustíveis nas viaturas 
e também nos parquímetros, como receita 
camararia, pois já quase não há locais onde 
eles não existam. E ai se o automobilista se 
excede no tempo ou se “esquece” e logo 
aparecem “zelosamente” os funcionários a 
bloquearem a viatura e remove-la para um 
parque afecto a este “trabalhão”. Já fui vítima 
desse zelo e já observei, em várias autarquias, 
a situações bastante embaraçosas. 

(*) - Cash-Cow é um termo anglo-saxónico e aplicado na gíria empresarial 
e financeira e que, grosso modo, significa a “vaca leiteira”, aquela que dá 
leite suficiente para permitir que as mais novas (podem ser produtos novos 
em lançamento no mercado, etc) possam sobreviver e crescer para, mais 
tarde, elas próprias também serem umas “Cas-Cows”. Neste exemplo que 
aqui cito, a “Cash-Cow” é o automóvel e o “leite” corresponde à enorme 
carga fiscal que incide sobre o automóvel, incluindo as portagens. E quando 
a vaca emagrecer, donde virá depois o leite para alimentar tantas e tantas 
políticas de afectação destas receitas? Por muito que se goste, não vão ser 
a bicicletas/trotinetas e afins que vão gerar receitas, bem pelo contrário. 

ii) Os sem-abrigo-O caso dos “sem-abrigo” é mais complexo, com muitas 
situações dramáticas de degradação e destruição humana, mas também 
as “autoridades assobiam para o lado”, mesmo que o actual PR-Presidente 
da República, de tempos a tempos, levante a voz, mas como não é ele 
quem governa, fica tudo em “aguas de bacalhau” até às festas natalícias ou 
numa vaga de frio ou…de calor. Logo surgem recursos para salvar estes 

deserdados das sociedades desenvolvidas e que, por isso, é inadmissível 
que ela (sociedade) “tolere” estas situações. 

iii) Crescente animalização-(Povoar de animais - in Dicionário Priberam): 
Ouso afirmar, porque é o que observo, daí mais este bilhete postal e “a 
preto e branco”, que é mais fácil utilizar recursos, mesmo aqueles gratuitos 
dos voluntários, na vertente “animais de estimação e domésticos”, do que 
nos apoios aos “sem-abrigo” e às próprias crianças. É não só uma atitude 
individual, mas também das autoridades governativas: autarquias, que 
utilizam recursos escassos na construção de recintos de diversão para cães 
e seus donos, enquanto nos parques para crianças apresentam estados de 
degradação e de abandono; Governo e partidos que vão legislando a favor 
dos animais que parece, em muitos casos, cair no ridículo. O PAN usa o 
seu poder como fiel da balança parlamentar, para obter do governo do PS 
recursos e leis em defesa dos animais. Recentemente, o governo anunciou a 
inclusão no OE de uma verba de vinte milhões de euros para ajudar as famílias 
carenciadas com os seus animais de estimação e no apoio à construção 
de centros de acolhimento…de animais! Assim, “paga “ao PAN os “favores” 
que este partido exerce no equilíbrio parlamentar e, muito importante, é 
mais fácil “caçar votos” com políticas com os animais de estimação do que 
com políticas de apoio à maternidade de humanos (atente-se de que há 
mais de 2,6 milhões de animais de estimação registados no SIAC e destes 
2, 4 milhões são cães. No ano de 2020 foram inscritos mais 600 mil animais 
de companhia, o que resultou num acréscimo generalizado de cerca de 
31%.) e até os autarcas sabem que mais facilmente captam votos se os 
“beneficiários” forem os donos dos animais. Existem muito mais animais 
de estimação do que crianças, pelo que quaisquer medidas referentes a 
estes “super seres” (há quem lhes chame menina/o, filha/o, etc, porque 
dizer cão ou cadela não é fino) alcançam vários milhões de portugueses. 
E se elas forem na linha do “endeusamento”, então os donos e eleitores 
agradecem. O negócio em torno dos “animais de estimação” já releva 
números sigificativos mas, acima de tudo, nos valores das importações. É 
já um filão o negócio em torno  do “mundo animal de estimação”. A crescer 

ainda ou surgirá uma crise que abalará esta 
“moda”. Nesta crónica, a minha “máquina de 
memória dos bilhetes postais ilustrados” não 
larga a cor preta, e ainda tenho mais bilhetes 
postais a preto e branco, para enviar.  Faltou-
me o espaço na “caixa do correio”, pelo que 
fica para a próxima “mala postal”

Serafim Marques
Economista (Reformado)
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“Para que servem os 
chefes militares?

Por Viriato Soromenho-Marques 

Numa crónica anterior (DN, 03-07-2021) debrucei-me sobre a reforma da 
estrutura superior das Forças Armadas (FFAA), que o governo acabaria por 
conseguir transformar em lei. Considerei então que a intenção do governo 
“constitui um erro de gramática militar, arriscando também degradar a lógica 
política com falácias no lugar de argumentos válidos”. Na terça-feira - no 
mesmo dia que o vice-almirante Gouveia e Melo terminava o seu brilhante 
mandato à frente da task force de vacinação contra a covid-19 -, o ministro 
da Defesa convocou o chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA), almirante 
Mendes Calado, que por si havia sido reconduzido no cargo em 1 de Março 
último, para lhe anunciar a intenção de o demitir, substituindo-o por Gouveia 
e Melo. No dia seguinte, numa lição de direito constitucional urbi et orbi, 
Marcelo Rebelo de Sousa destroçava este bizarro e palaciano golpe de 
secretaria que, a seguir em frente, transformaria o PR numa espécie de 
carimbo automático das decisões governamentais, além de instrumentalizar 
o prestígio de um militar, Gouveia e Melo, para amaciar a punição de outro, 
Mendes Calado, que se mostrara incómodo para o governo.

Este triste episódio, em que o prestígio do Estado é posto em causa pela 
inequívoca insensatez do próprio governo, revela bem aquilo a que conduz 
a Lei da Estrutura Superior das Forças Armadas, que mereceu uma ampla 
e fundamentada contestação de antigos e actuais chefes militares, bem 
como de vários civis para quem a Defesa é uma política pública de primeira 
grandeza. A completa subalternização dos chefes militares dos ramos 
das FFAA fica, pateticamente, demonstrada neste gesto de retaliação do 
executivo contra o almirante Mendes Calado. Mas, mais do que um erro 
de gramática militar, este gesto desestabilizador é também um duplo erro 
político. Manifesta não só uma concepção paupérrima da missão vital das 
FFAA e da responsabilidade das suas chefias, como também uma crispada 
concepção do equilíbrio entre obediência funcional e liberdade de expressão, 
que é incompatível com uma democracia madura. Curiosamente, já em 
1784, quando a Europa era governada, maioritariamente, por monarquias 
absolutas, Kant escreveu em Berlim sobre os benefícios da liberdade de 
expressão concedida por reis esclarecidos, como Frederico II da Prússia. 
Para Kant, a expressão livre da nossa razão está subordinada a dois usos: 
o “uso privado” e o “uso público”. E prossegue Kant: um militar não pode 
desobedecer a ordens que recebe no terreno operacional (“uso privado”). Mas 
esse militar, na condição de “perito”, pode e deve manifestar, tecnicamente, 
a sua discordância para com essas ordens, em nome do bem público 
que uma melhor Defesa constitui. O almirante Mendes Calado expressou 
perante o parlamento, como era seu dever, as razões da sua discordância 
para com a deficiente proposta do governo, pois era isso que, como “perito” 
militar, deveria fazer. Depois disso, calou-se e obedeceu, pois mesmo as 
más leis a todos obrigam, enquanto são vigentes. Se o governo considera 
que os chefes militares devem prescindir de colocar o seu conhecimento ao 
serviço do bem comum, para se submeterem cegamente até aos caprichos 
do executivo, então o que está em a causa é a qualidade e o futuro da nossa 
democracia. Nesse caso, o alerta de Camões fica mais válido do que nunca: 
“Um fraco rei faz fraca a forte gente” (Os Lusíadas, III; 138).

Professor universitário

Para que fiquemos devidamente informados sobre o “desapoio” que tem sido dado ao HFAR 
e sobre a hipocrisia da recente acção de  propaganda nele ocorrida,  reenvio uma importante 
informação . Um forte aplauso, renovado, para a ASMIR e para o seu Presidente da Direcção 
Maj Gen Norberto Bernardes, que, pese embora muito esquecida, o que se lamenta, continua 
a pugnar aberta, fundamentada, frontalmente e de “forma ímpar” em nossa defesa...

PS: Em anx Doc ASMIR intitulado “ Esperamos por si senhor PM” e uma premonição de 
Joaquim Letria.(página 1)

HFAR- alguns tópicos sobre a sua implementação (para que conste)…

1. O Despacho do MDN 2943/MDN/ 2014 de 31 de Dezembro definiu as 
linhas orientadoras para a reforma do Sistema de Saúde Militar envolvendo 
a Saúde Assistencial - HFAR-EMGFA; Saúde Operacional - Ramos;

2. O Plano funcional para o Polo de Lisboa do HFAR, que esteve na alçada 
do MDN durante o ano de fusão dos hospitais militares, passou para o 
CEMGFA em meados de 2014, quando o Pólo do Porto foi integrado e  
oficialmente criado o HFAR;

3. O Programa funcional do Pólo de Lisboa incluía receber a transferência, 
pendente de capacidades ainda existentes das unidades hospitalares 
extintas. Tal só seria possível com a adequação faseada das infra-
estruturais existentes no Lumiar, que passou apenas a ser viabilizado com 
o financiamento plurianual de 21,9 M€, para o período 2014/2016, através 
da publicação da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 39/2014 de 
19 de Junho;

4. Esse programa previa a construção de novas infra-estruturas, a ampliação 
e/ou remodelação de outras, e ainda obras de menor dimensão;

5. Dos projectos mais relevantes para o HFAR era considerada prioritária 
e vital a construção do edifício H05, com custo estimado em cerca de 7,5 
M€ para incrementar  a capacidade assistencial do HFAR, designadamente 
da capacidade cirúrgica, hemodiálise e internamento cirúrgico, permitindo 
acolher as instalações para o Bloco Operatório Central com 4 salas 
cirúrgicas, sala de recobro com 8 camas, uma unidade de internamento 
cirúrgico com trinta camas, o Hospital de dia de hemodiálise com 8 postos 
de tratamento, central de tratamento de águas hemodiálise, a Farmácia 
Hospitalar e a Central de Esterilização;

6. O projecto para a construção do Edifício H05 quer pela sua dimensão 
financeira e complexidade foi concluído, contudo não foi possível o seu 
lançamento a concurso para construção, devido a falta de financiamento, 
por não ter sido publicado novo diploma em 2016, para dar continuidade ao 
plano plurianual previsto na RCM 39/ 2014 de 19 de Junho.

Certo é que o H05 na situação actual seria de enorme utilidade quando 
muito poderá permanecer somente ainda em projecto. Se é que ainda o 
está…
 
Entretanto convém recordar o seguinte:

Esquece (ou não ??) o Almirante CEMGFA que dispõe, ou deveria dispor, 
das verbas de 13.394.700,00 € proveniente, da venda do Hospital Principal 
do Exército, e de 16.110.000,00 € provenientes da venda do Hospital da 
Marinha, ou seja, um total de 29.504.700,00 €, que por força do disposto 
nos artigos 15.º e 26.º da LEI DA PROGRAMAÇÃO MILITAR Lei Orgânica 
3/2019 de 3 de Setembro que é uma Lei de Valor Reforçado conjugados com 
o disposto no Despacho 8430/2013 de 5 de junho de 2013 da Secretária de 
Estado da Defesa que é cristalino ao afirmar que “a venda destes imóveis 
é realizada e cita-se: “como forma de obtenção de receitas que contribuam 
para uma mais célere concretização das instalações do Hospital das Forças 
Armadas”…

Está em curso uma VIOLAÇÃO da LEI.

Assim o exíguo edifício Hospital da Força Aérea ora designado de HFAR, 
Hospital das Forças Armadas Pólo de Lisboa, continua sem um edifico 
para o Bloco Operatório, sem um edifico para o serviço de IMAGIOLOGIA, 
sem um edifício para doentes SUBAGUDOS assim como a construção da 
ligação entre os edifícios…

Por estas e por outras é que foi revoltante constatar a recente acção de 
propaganda recentemente ocorrida no HFAR com a presença das entidades 
que contrariamente ao que podiam e deviam, o tem pouco mais do que 
ignorado… Uma vergonha !!!…
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Tenente-Coronel Marcelino da Mata, 
o grande Herói da Guerra do Ultramar

Por Coronel Manuel Bernardo

Respondendo à solicitação feita para, mais uma vez, apresentar 
publicamente o Amigo e Herói Nacional Marcelino da Mata e combatente na 
Guiné, durante toda a guerra contra o PAIGC (1963-1974), quero destacar 
algumas linhas do Presidente da Liga dos Combatentes, General Chito 
Rodrigues, no seu editorial da revista “Combatente”, de Março passado:
 
“(…) Marcelino da Mata será, a partir da sua morte, uma lenda viva na 
memória dos que com ele combateram, conviveram ou julgaram os seus 
feitos, tornando-o o militar mais condecorado do Exército Português.”

E, mais à frente afirmava:

“Os feitos militares de quem deixou este mundo em 11 de Fevereiro de 2021, 
registado no mundo dos vivos como Marcelino da Mata, Tenente-Coronel do 
Exército Português, com o vencimento de Capitão, são feitos da maior coragem, 
bravura e lealdade à Bandeira de Portugal, que jurou servir. Brilhavam no seu 
peito a Torre Espada de Valor, Lealdade e Mérito e cinco Cruzes de Guerra. 
Reconhecimento das diferentes e mais altas entidades militares e civis do 
Estado, pelos sucessivos feitos praticados em combate. (…)”

Recordando alguns aspectos do pós-25 de Abril

Marcelino da Mata, que conheci em 1974, quando me encontrava no 
quartel de Amadora, pois eu tinha entregue as chaves das instalações do 
ex-Regimento de Infantaria N.º 1 (estava a proceder à sua extinção), em 
Junho desse ano, ao então Major Jaime Neves, que lá entrou comandando 
o recém criado Batalhão de Comandos. Isto, após este oficial ter participado 
operacionalmente em Lisboa, no 25 de Abril e de ter andado a “apagar” os 
fogos na capital e arredores, no seu rescaldo.

Não resisto à tentação de referir o desabafo do Marcelino, na entrevista 
concedida em 1994 a José Freire Antunes e constante da sua grande 
obra de “história oral”, a «Guerra de África (1961-1974)»/1995, e intitulada 
“Marcelino da Mata; Lenda do Guerreiro” e que seria o início da grande 
vergonha contra ele praticada pelos revolucionários de Abril, durante o 
PREC (processo revolucionário em curso):

“(…) Nunca renunciámos à nacionalidade portuguesa. Fomos traídos e 
abandonados. Eu estava aqui no Regimento de Comandos da Amadora 
(então ainda Batalhão), em 1974, a comandar uma companhia, a 123, 
e obrigaram-me a pedir a nacionalidade portuguesa. Será que eu era 
mercenário aqui dentro? Um militar fardado, dentro de uma unidade a 
comandar uma companhia, a fazer todos os serviços que fossem precisos. 
E obrigarem-no a requerer a nacionalidade! (…)”

E mais à frente dizia:  
     
  “(…) Eu vim para cá deitado numa maca (ferido em acidente de seu militar 
com uma granada, dentro dum quartel), deixei tudo na Guiné. Depois a 
minha mãe ficou com medo e o PAIGC queimou tudo. Tudo o que o Mário 
Tomé e o Melo Antunes dizem é mentira. A Guiné tinha as companhias 
africanas, de comandos africanos, destacamentos de fuzileiros e milícias 
especiais. Eram vinte e tal companhias, que seriam suficientes para 
assegurar o referendo. Nós não precisávamos do exército branco para 
montar a segurança, para se fazer um referendo. Mas a única preocupação 
que o Estado português teve na Guiné foi desarmar o exército africano e 
entregá-lo ao PAIGC. (…)”

Marcelino terminava essa entrevista afirmando:

“(…) O PAIGC só entrou dentro da cidade de Bissau depois das tropas 
dos comandos e fuzileiros serem desarmadas. Quem desarmou os 
comandos foi o Carlos Fabião. A 15.ª Companhia em Mansoa, não aceitou 
o desarmamento. A maioria (graduados) deles foram fuzilados.”    
  
Entrevistei este meu Amigo e Herói Nacional duas vezes, tendo publicado 
os seus depoimentos nos meus livros: “25 de Novembro de 1975; os 
«Comandos» e o Combate pela Liberdade”/2005 (em coautoria) e “Guerra, 
Paz… e Fuzilamentos; 1970-1980”/2007, que no próximo mês vai ser 
apresentado em edição actualizada, no Programa Fim do Império (Liga dos 
Combatentes, Comissão Portuguesa de História Militar e C. M. de Oeiras).

  Sobre os autênticos crimes contra a humanidade praticados pelos dirigentes 
do PAIGC, após a independência, já que os fuzilamentos de militares e civis 
foram executados clandestinamente nas imediações das prisões, onde se 
encontravam, Eduardo Dâmaso e Adelino Gomes escreveram um artigo, 
em 1995 (?), com o título “Falecidos por Fuzilamento”. Dele, destaco:
 
  “(…) Ainda a comissão executiva do PAIGC não tinha ocupado as 
cadeiras do poder, em Bissau, no Outono de 1974 e já alguns dos 
mais destacados militares africanos começavam a ser fuzilados. 
Abdulai Queta Jamanca, um tenente comando condecorado por 
Spínola, foi o primeiro. (…)”

E mais à frente afirmavam:

  “(…) O único jornal existente, o «No Pintcha», estatal, publicou, no 
dia 29 de Novembro de 1980, uma lista com os mortos encontrados 
nas valas comuns, cuja existência foi denunciada pelo próprio Nino 
Vieira, assim que ascendeu à chefia do Estado. A lista, que não 
incluía apenas comandos africanos e abrangia também dissidentes 
do regime liquidados a tiro, era antecedida de uma significativa 
introdução:

«Em seis anos de independência total da nossa terra, 500 pessoas foram 
fuziladas sumariamente, sem julgamento, e enterradas em valas comuns 
nas matas de Cumeré, Portogole e de Mansabá.» (…)” 

Ainda o PREC e as condecorações de Marcelino da Mata

Um dos mais vergonhosos incidentes do PREC ocorreu com este 
heróico combatente no RALIS, então comandado pelo T. Cor. Leal 
de Almeida e é relatado num artigo recente de Helena Matos, no 
Observador (Maio de 2021), com o título “Marcelino da Mata; o 
Vírus foi mais forte do que as balas”. Dele saliento:

“(…) O que acontece com Marcelino da Mata entre 17 e 19 de 
Maio de 1975 é um dos episódios mais perturbantes do PREC. 
Não apenas porque recorre à tortura – o que está longe de ser um 
caso raro nesse período – mas também, e sobretudo, por aquilo 
que o seu caso (e o dos outros elementos detidos no âmbito desta 
operação desencadeada pelo MRPP) revela sobre o que acontecia 
dentro dos quartéis. E como as Forças Armadas tinham entrado 
num processo quase suicida. (…)

“Na noite de 19 de Maio de 1975 foi levado para a prisão de Caxias, 
onde foi mantido em regime de incomunicabilidade durante meses. 
Em Outubro é posto em liberdade. Vai para Espanha. Trabalha 
numa oficina. Viaja clandestinamente à Guiné. Regressa finalmente 
a Portugal depois do 25 de Novembro. (…)”

Em 2017, eu perguntava, num artigo posto a circular na internet, 
se Marcelino da Mata não teria direito à 2.ª Ordem Militar da Torre 
Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, tal como sucedera com o 
Marechal António de Spínola, em 1987 (recebera a 1.ª em 1973).
E apresentava a seguinte argumentação. Ele fora condecorado com 
a Torre Espada em 1969, na sequência das duas Cruzes de Guerra 
atribuídas em 1966 e 1967. Depois e continuando a combater, 
como já acontecia desde 1963 e até ao 25 de Abril de 1974, seria 
condecorado com mais três Cruzes de Guerra: uma de 1.ª classe 
em 1971 e mais duas em 1973, sendo uma de 3.ª classe e a outra 
de 1.ª classe.

Agora, e quatro anos depois da proposta feita oficialmente não ter 
sido conseguida a promoção a major (a título excepcional), antes 
do seu falecimento, julgo que dados os impressionantes feitos e 
as condecorações atribuídas, deveria ser considerada a atribuição 
de uma 2.ª Torre Espada a título póstumo, como aconteceu com 
outros militares, face às Cruzes de Guerra acumuladas. 
     
Depois de tudo o que fez por Portugal e pelos Portugueses 
combatentes na Guiné, sou de opinião que o Militar mais 
condecorado do Exército Português merecia ser destacado com 
esta honraria.

Mais uma vez endereço os meus sentidos pêsames a toda a sua 
família. Que descanse na Paz do Senhor.

                             Manuel Bernardo – Coronel reformado
                                     5 Outubro de 2021



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

9

Histoire du Canada et du Québec
Avant de partir pour votre voyage au Canada, il peut être intéressant d’en 
savoir un peu plus sur l’histoire du Québec et du Canada.

1534

JACQUES CARTIER PREND POSSESSION 
DU CANADA

Jacques Cartier-Partie le 20 avril de Saint-Malo, 
en direction des côtes du Labrador, l’expédition 
de Jacques Cartier atteint le golfe du Saint-
Laurent et débarque à Gaspé. 

Le navigateur français prend possession de la 
nouvelle terre devant une assemblée d’Indiens 
en y plantant une immense croix, au nom du roi 
de France, François Ier. Toutefois, les premiers 
colons ne s’installeront dans la baie qu’un siècle 
plus tard. 

Jacques Cartier entreprendra ensuite d’autres voyages, où il découvrira 
le village d’Hochelaga, non loin duquel sera érigée, plus tard, la ville de 
Montréal.

1608

FONDATION DE LA VILLE DE QUÉBEC

Samuel de ChamplainL’explorateur français 
Samuel de Champlain fonde la ville de Québec 
au Canada. 

Le bourg ne compte qu’une poignée de maisons 
entourées de jardins et destinées à loger les 28 
hommes qui l’accompagnent. 20 d’entre eux 
périront au cours de l’hiver. 

Depuis des années, les Français cherchent 
à s’installer sur ce territoire d’Amérique du Nord. La ville de Québec se 
développera rapidement par la suite, jusqu’à devenir plus tard la capitale de 
la Nouvelle-France. 

Elle ne résistera toutefois pas longtemps aux assauts britanniques.

1627

FONDATION DE LA COMPAGNIE DE LA NOUVELLE-FRANCE (OU DES 
CENT-ASSOCIÉS)

Richelieu fonde la Compagnie de la Nouvelle-France, aussi appelée 
Compagnie des Cent-Associés. 

Alors ministre de Louis XIII, Richelieu souhaitait développer les colonies 
françaises sur le territoire canadien. Ainsi, durant quinze ans, la compagnie 
devait bénéficier du monopole sur le commerce des fourrures, très rentable 
à l’époque. 

Elle devait également attirer de nouveaux colons, mais ce sera en vain, en 
partie à cause des Britanniques. 

La Compagnie des Habitants prendra le relais, également sans succès. 
Finalement, Colbert prendra le contrôle du territoire au nom du roi de France 
Louis XIV, en 1663.

1642

FONDATION DE MONTRÉAL

Paul Chomedey de Maisonneuve- Une cinquantaine 
de Français débarquent en Nouvelle-France 
(Québec) pour créer une communauté catholique. 

Menés par Paul Chomedey de Maisonneuve, ils 

fondent le village de Ville-Marie de Montréal, sur une île située à 1 500 
kilomètres à l’intérieur des terres, au confluent du fleuve Saint-Laurent et de 
la rivière des Prairies. 

En 1535, l’explorateur Jacques Cartier l’avait baptisé «Mons realis» (mont 
royal en latin). Il deviendra la plaque tournante du commerce des fourrures. 
En 1760, la ville se rendra à la couronne britannique. Elle deviendra bien 
plus tard la deuxième plus grande ville francophone du monde, après Paris.

1670

FONDATION DE LA COMPAGNIE DE LA BAIE D’HUDSON

Une société britannique est créée et détient un monopole commercial de la 
fourrure sur les alentours de la Baie d’Hudson (nord du Canada.) 

Les Français voient cette présence d’un mauvais oil et les conflits ne tardent 
pas à refaire surface. Déjà, l’Angleterre s’était approprié Québec de 1629 à 
1632, avant de prendre l’Acadie jusqu’en 1667. 

Les conflits se poursuivront jusqu’en 1713, date du traité d’Utrecht. 

Signé afin de mettre fin à la guerre de succession espagnole, ce traité 
contraindra la France à laisser à l’Angleterre la Baie d’Hudson, Terre-Neuve 
et l’Acadie.

1755

EXPULSION DES ACADIENS

Expulsion des Acadiens-Au Canada, le Conseil de 
Nouvelle-Écosse décide de déporter les Acadiens 
(colons d’origine française). 

En 1713, la France avait cédé ses colonies 
canadiennes à l’Angleterre. Devant l’imminence 
d’un nouveau conflit entre les deux royaumes, la 
population francophone est déportée en Nouvelle-
Angleterre (nord-est des États-Unis.) 

Plus de 7 000 personnes, sur 13 000, mourront pendant l’exode. 

Certains seront rapatriés en France, d’autres se sédentariseront au Québec 
et en Louisiane.

1759

CHUTE DE QUÉBEC

Capitaine John Knox-Bombardés par la 
marine britannique depuis deux mois, 
les Français assiégés dans Québec 
capitulent. 

Le capitaine John Knox prend possession 
de la ville qui n’est plus qu’un champ 
de ruines. Le 13 septembre précédent, 
l’infanterie britannique avait défait les 
troupes françaises lors de la bataille des 
plaines d’Abraham, bataille au cours de 
laquelle Montcalm avait été tué. 

Les 15 000 habitants de la province deviennent sujets de la couronne d’ 
Angleterre. 

L’armée française se replie sur Montréal qui tombera à son tour aux mains 
des Anglais un an plus tard.

1760

MONTRÉAL CÈDE FACE AUX BRITANNIQUES

Peu de temps après la capitulation de la ville de Québec, Montréal, sous 
le pouvoir du gouverneur Vaudreuil, est à son tour contrainte à la reddition. 
Dès 1755, la guerre entre Britanniques et Français ravageait les territoires 
canadiens, avant même que ne débute la guerre de Sept ans (1756 - 1763), 
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qui a alimenté les conflits. 

La totalité de la Nouvelle-France passe désormais aux mains des Anglais. 
Le traité de Paris, en 1763, établira officiellement le pouvoir britannique sur 
le Canada (sauf Saint-Pierre-et-Miquelon.)

1774

L’ACTE DE QUÉBEC ASSURE AUX CANADIENS FRANÇAIS UNE 
CERTAINE LIBERTÉ

Voté par le Parlement anglais sous le pouvoir de Georges III, l’Acte de 
Québec rétablit les lois civiles françaises et permet aux habitants d’exercer 
leur foi catholique. 

Ils ont également la possibilité d’acquérir des terres et la langue française 
est conservée. Les frontières du Québec sont même repoussées. 

Toutefois, le système pénal britannique reste en vigueur. Cet acte subira 
des modifications lors de la mise en place de l’Acte constitutionnel de 1791.

1775

MONTRÉAL CAPITULE DEVANT LES 
INSURGENTS

Troupes américaines du général 
Montgomery Depuis le mois de 
septembre, les troupes américaines du 
général Montgomery assiègent la ville de 
Montréal, au Canada. 

Le 2 novembre, les forces britanniques du major Charles Preston n’ont 
d’autres choix que de capituler, avant de se replier sur Québec. 

L’intervention américaine au Canada se produit après la proclamation 
britannique de l’Acte de Québec (1774), par lequel le Royaume-Uni 
accordait aux habitants de nouvelles libertés, notamment religieuses, afin 
de renforcer leur loyauté envers la Couronne. 

De leur côté, les Américains tentent de rallier l’opinion québécoise à leur 
cause et insistent sur le fait que leur intervention n’est pas dirigée contre 
eux, mais pour eux. Finalement, le général Montgomery mourra en tentant 
d’occuper la ville de Québec.

1791

ACTE CONSTITUTIONNEL DU CANADA

Le roi d’Angleterre, George III, signe l’Acte constitutionnel du Canada. 

Il partage ainsi la colonie en deux provinces : À l’ouest de la rivière Ottawa 
est créé le Haut-Canada, à dominante anglophone et à l’est le Bas-Canada, 
qui réunit les Canadiens de souche française. 

Le Bas-Canada inclut la Nouvelle-France, qui sera annexée par l’Angleterre 
en 1763, par le traité de Paris. En 1840, un Acte d’Union réunira le Haut et 
le Bas-Canada en une seule province, appelée Canada.

1840

UNIFICATION DU CANADA

Suite à la révolte manquée de Louis-Joseph Papineau en 1837, le 
gouvernement britannique signe l’Acte d’Union, le «Reunion Act». Cette 
union législative entre les provinces du Haut-Canada (loyaliste) et celles du 
Bas-Canada (francophone) fait écho au rapport de Lord John Durham, qui 
propose l’assimilation des Canadiens français. 

L’anglais devient la seule langue officielle. Mais cette mesure ouvre aussi 
la voie vers l’autonomie du Canada qui bénéficie désormais d’un conseil de 
huit députés choisi par le gouverneur. Près d’un siècle plus tard (1931), le 
Canada accèdera à l’indépendance.

OTTAWA CAPITALE DU CANADA

Ottawa capitale du Canada. La reine 
d’Angleterre, Victoria Ière, désigne la ville 
de Bytown (futur Ottawa) comme capitale 
du Canada-Uni. Québec, Montréal ou 
Toronto étaient elles aussi candidates. 

Mais la reine, ne souhaitant privilégier aucune communauté linguistique, 
préfère choisir Bytown où vivent 50 % de francophones et 50 % d’anglophones.

En 1867, Ottawa sera instituée capitale de la Confédération du Canada.

1867

ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACTE DE L’AMÉRIQUE DU NORD 
BRITANNIQUE

La confédération canadienne est mise en place par le Parlement britannique. 

Le statut du Canada n’est pas modifié, il reste sous la domination de la 
Couronne, mais cette dernière confie l’autorité à un gouvernement fédéral. 
La confédération regroupe alors le Québec, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et 
le Nouveau-Brunswick. Désormais dominion, le Canada se verra plus tard 
ajouter le Manitoba, la Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard, 
grâce notamment à John MacDonald. Par ailleurs, l’Acte sera rapatrié 
en 1982 par Trudeau pour subir quelques modifications et assurer une 
autonomie totale au pays. Cette date deviendra le jour de la fête nationale 
du Canada (1 juillet.)

1939

LE CANADA EN GUERRE

Sept jours après la Grande-Bretagne et plus de deux ans avant les États-
Unis, le Canada entre dans la Seconde Guerre mondiale. La situation reste 
toutefois délicate, étant donné que les Canadiens français rejettent toute 
participation humaine au conflit. 

Au début des années 1940, le pays s’industrialisera très rapidement et 
fournira un renfort conséquent aux alliés.

1964

LE DRAPEAU À LA FEUILLE D’ÉRABLE 
POUR LE CANADA

Le drapeau à la feuille d’érable pour le Canada.  Le Premier ministre libéral 
du Canada, Leaster B. Pearson, propose un drapeau unifolié à la feuille 
d’érable pour remplacer la Red Ensign de la marine britannique assortie des 
armoiries du Canada. 

Le nouveau drapeau national offre l’avantage pour la minorité francophone 
du pays de ne plus rappeler l’occupation britannique. Il sera adopté par la 
Chambre des Communes d’Ottawa le 15 février 1965.

1967

«VIVE LE QUÉBEC LIBRE»

Général de Gaulle. En visite officielle au Canada, le 
général de Gaulle lance depuis le balcon de l’hôtel 
de ville de Montréal un vibrant : «Vive Montréal 
! Vive le Québec ! Vive le Québec libre ! Vive le 
Canada français ! Vive la France!» 

Les 500 000 Montréalais massés devant le chef de l’État français sont en 
liesse. 

Pour la grande majorité de Québécois francophones, la déclaration du 
général de Gaulle résonne comme un encouragement aux revendications 
indépendantistes. 

Mais le gouvernement d’Ottawa, la capitale fédérale du Canada, est 
profondément choqué et regrette «certaines déclarations faites par le 
président.» De Gaulle devra écourter son voyage.              (à suivre)

1858



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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Eanes. Poder político “não soube, ou não quis” fazer reforma estrutural das 
Forças Armadas

O antigo PR considerou que “quando se é obrigado” a exonerar um chefe 
militar devem ser apontadas as razões, para que a sua imagem e dignidade 
fiquem salvaguardadas.

EANES no IUM

Por Lusa

O general e ex-Presidente da República, Ramalho Eanes, considerou esta 
quinta-feira que a “indispensável e inadiável reforma das Forças Armadas 
não teve lugar”, apontando que o poder político ao longo do tempo “não 
soube, ou não quis” fazê-la. 

Ramalho Eanes falava numa sessão de homenagem ao general Loureiro 
dos Santos - antigo ministro da Defesa e ex-Chefe do Estado-Maior do 
Exército (CEME), que morreu em 2018 - no Instituto Universitário Militar 
(IUM), em Lisboa.

Num longo discurso, de cerca de meia hora, o general, que ocupou também 
o cargo de Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) 
entre 1976 e 1981, apontou que “tal como aconteceu antes de Loureiro dos 
Santos, aconteceu com ele, e aconteceria, depois, com todos os Chefes de 
Estado-Maior do Exército: a reforma das Forças Armadas, a verdadeira e 
necessária reforma, não aconteceu”.

“Creio que se poderá concluir, com incompreensão e mágoa, que a 
indispensável e inadiável reforma das Forças Armadas não teve lugar. 
Não se conseguiu obter ‘equilíbrio entre o número de pessoal a manter na 
instituição, o grau de satisfação individual e a obtenção de capacidades 
militares ao mais baixo custo’”, considerou, verificando-se uma redução 
constante de efectivos ou a delimitação das capacidades militares ao 
essencial.

E para o general, “a responsabilidade de tão gravosa quão prejudicial 
situação se não deve às Forças Armadas, às suas chefias”.

“A responsabilidade caberá, sim, ao poder político que, apesar das suas 
múltiplas iniciativas, reformas, definições do Conceito Estratégico Militar, 
Leis de Programação Militar, entre outras, não soube, ou não quis, fazer a 
reforma estrutural das Forças Armadas”, vincou.

No seu discurso, Eanes salientou ainda que actuação do Exército em 
forças multilaterais, “de reconhecida qualidade”, só discretamente têm 
chegado à opinião pública, mas as “poucas notícias que chegam têm, no 
entanto, sido suficientes para a credibilização popular do Exército, para que 
os portugueses, em geral, sintam quão necessário ele é para a imagem 
internacional do país e para a defesa dos interesses permanentes da 
nação”, percepção “e sentimento que não são, contudo, partilhados pela 
classe política”.

Questionando porque é que “não foi possível, com militares de reconhecida 
excelência, construir um Exército competente, prestigiado, moderno, capaz 
de responder às necessidades reais do país”, Eanes apontou para a “tensão 
entre placas tectónicas” do mundo político e militar.

“Resposta haverá nesta tensão entre “placas tectónicas” - a política e a militar 
institucional. Pergunta-se, por vezes, se não releva, ela, da incompreensão 
política da exigência de uma organização tão complexa quanto são as 
Forças Armadas”, sublinhou, acrescentando que “nunca o poder político 
reconheceu esta complexidade e nunca soube responder-lhe”.

Neste contexto, para Ramalho Eanes, é imperativo “referir que, pelo 
menos, uma parte do Exército tem o sentimento de que existe uma certa 
animosidade política relativamente às Forças Armadas e ao Exército, em 
especial”.

“Animosidade, essa, que, a existir, se não percebe, até porque as Forças 
Armadas e o Exército, em particular, tiveram papel de determinante 
importância no 25 de Abril e no 25 de Novembro, na legislação atinente 
à subordinação das Forças Armadas ao poder político legítimo (...), no 
abandono voluntário da sua acção politica (2º Pacto MFA-Partidos Políticos), 
em que ficou estabelecido o fim do Conselho da Revolução, a extinção da 
tutela político-militar, por iniciativa dos militares”, lembrou.

Quando se é obrigado a exonerar um chefe de Estado-Maior, devem ser 
apontadas razões.

António Ramalho Eanes considerou que “quando se é obrigado” a exonerar 
um chefe militar devem ser apontadas as razões, para que a sua imagem e 
dignidade fiquem salvaguardadas.

“Não se despede um chefe de Estado-Maior e, quando se é obrigado a 
exonerá-lo, apontam-se razões que levam a isso para que a imagem 
dele, a dignidade dele, fiquem devidamente salvaguardadas”, salientou 
Ramalho Eanes, após questionado sobre a polémica em torno da intenção 
do Governo de propor a exoneração do actual Chefe do Estado-Maior da 
Armada, referindo-se às palavras expressas por Marcelo Rebelo de Sousa 
sobre o assunto para afirmar que concorda e que o “Presidente da República 
já disse tudo”.

Questionado sobre se o Governo se precipitou ao querer substituir o atual 
chefe de Estado-Maior da Armada, almirante Mendes Calado, pelo vice-
almirante Gouveia e Melo, Ramalho Eanes respondeu: “não queria tecer 
comentários sobre isso”.

Governamentalização ameaça “cerne espiritual das Forças Armadas”.

Ramalho Eanes advertiu para a governamentalização, “que se tem 
acelerado e intensificado”, das Forças Armadas, considerando que ameaça 
“o cerne espiritual” da instituição militar e a “lealdade de todos os militares” 
à ética das FA.

“A verdade é que a governamentalização e a ameaça decorrente, até 
de partidarização, que, ultimamente, se tem acelerado e intensificado, 
ameaçam, mesmo, o cerne espiritual das Forças Armadas, a lealdade 
de todos os militares à ética das Forças Armadas (hierarquia, unidade e 
disciplina) e a fidelidade incondicional à democracia e à nação”, declarou o 
ex-Presidente da República.

Para o antigo Presidente da República, “não será exagero temer que alguns 
militares, ambiciosos, e de poucos escrúpulos, procurem ligações pessoais 
de dependência partidária na esperança de, assim, mais facilmente 
conseguirem lugares e promoções (situação a que já assistimos no PREC 
[Processo Revolucionário em Curso] e cuja resolução bem difícil e onerosa 
foi)”.

Questionado no final da sessão sobre a ameaça de partidarização de que 
falou no seu discurso, Ramalho Eanes admitiu temer que o país esteja “em 
perigo de cair numa situação dessas”.

“Eu temo que estejamos em perigo de cair numa situação dessas. Não digo 
que haja um interesse deliberado em fazer isso, agora, em parte, ter este 
perigo em atenção, esta vulnerabilidade em consideração, e adoptar todas 
as medidas que impeçam que isso venha a acontecer, porque a partir daí, 
se ele viesse a acontecer, não era mau para os militares, era extremamente 
prejudicial para a democracia e para o futuro do país”, acrescentou.

No seu discurso, Eanes expressou ainda algumas das suas preocupações 
“perante a crescente falta de vitalidade do virtuoso equilíbrio que deve existir 
entre a instituição militar e o poder político democrático”, quanto “ao moral 
institucional dos cidadãos-militares” e ainda quanto “ao entendimento que 
não existe, mas deveria existir, entre o poder político e as Forças Armadas 
em todas as situações e missões, seja no exterior ou no país”.

O general fez ainda uma breve referência “à chamada Reforma do 
Comando Superior das Forças Armadas”, aprovada este ano e que reforça, 
no essencial, o poder operacional no Chefe do Estado-Maior-General das 
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Forças Armadas (CEMGFA) - que foi criticada por Ramalho Eanes, entre 
outros ex-chefes militares.

Sobre este tópico, Eanes citou “um camarada ilustre”, o Vice-Almirante Reis 
Rodrigues, que escreveu um artigo de opinião na Revista Militar, em Julho 
deste ano.

“Com a solução pretendida pelo MDN [ministro da Defesa Nacional] vêm, 
por arrastamento, alguns erros preocupantes. Não incluem, na minha 
opinião (...), qualquer desacordo quanto à autoridade [operacional] inerente 
ao estatuto do CEMGFA. Mas abrangem, sem margem para dúvidas, 
as maiores reservas quanto ao seu alargamento a áreas em que o seu 
envolvimento é contraproducente ou gerador de novos tipos de tensões”, 
citou.

Eanes apontou ainda que “num mundo cada vez mais atribulado, com 
acrescidas vulnerabilidades e bem sérias ameaças” os militares são hoje, 
“como diz António Barreto, os “defensores da liberdade” , os defensores de 
primeira linha no combate pelas liberdades de que o nosso país e o mundo 
democrático não podem abdicar e prescindir”.

“Na busca da valorização e de uma mais saudável inserção das Forças 
Armadas na sociedade e na nação, de que todos somos parte, penso que 
seria importante relevar os princípios e os valores que nortearam a carreira 
militar do General Loureiro dos Santos. Esta seria, seguramente, a melhor 
forma de homenagear a sua memória”, concluiu.

Nascido em Vilela do Douro, concelho de Sabrosa, no distrito de Vila Real, 
em 02 de Setembro de 1936, José Alberto Loureiro dos Santos foi ministro 
da Defesa Nacional entre 1978 e 1980 nos IV e V Governos Constitucionais, 
chefiados por Carlos Mota Pinto e Maria de Lourdes Pintassilgo, ambos 
executivos de iniciativa presidencial de Ramalho Eanes.

Militar do ramo de artilharia, Loureiro dos Santos foi vice-Chefe do Estado-
Maior General das Forças Armadas, em 1977, e Chefe do Estado-Maior do 
Exército.

Morreu em 2018, aos 82 anos, em Lisboa, vítima de doença.

Prorrogação
Por Vítor Matos / Jornalista

Semana e meia depois da crise dos “três equívocos” por causa da tentativa 
de exoneração do chefe do Estado-Maior da Armada por parte do Governo, 
o Presidente da República decretou a recondução do chefe do Estado-Maior 
do Exército no cargo. O general Nunes da Fonseca, tal como os chefes 
dos outros dois ramos, também se tinha manifestado contra a reforma 
do comando superior das Forças Armadas. É um sinal de que os chefes 
militares não são castigados por terem dado uma opinião negativa sobre a 
reforma, um dia depois de o ex-Presidente Ramalho Eanes ter acusado o 
poder de “governamentalizar” a hierarquia militar.

A decisão estava na agenda do conselho de ministros desta sexta-feira 
e a nota de Belém foi clara quanto ao cumprimento dos pressupostos 
constitucionais: “Sob proposta do Governo, o Presidente da República 
decretou a renovação do mandato do Chefe do Estado-Maior do Exército, 
General José Nunes da Fonseca.”

Num dos três “equívocos” que enunciou depois de se saber que o ministro 
da Defesa, João Gomes Cravinho, tinha avançado com a exoneração 
do CEMA sem o informar, Marcelo sublinhou que não faziam sentido as 
notícias de que o comandante da Marinha não tinha sido reconduzido por 
ter discordado da reforma. O almirante Mendes Calado expôs “o ponto de 
vista da Armada no processo de elaboração de uma lei”, à semelhança do 
que fizeram os chefes do Estado-Maior do Exército e da Força Aérea, disse 
então o Presidente. Também se deslocaram à Assembleia da República 
e expuseram os seus pontos de vista e, “a partir do momento, em que foi 
votada a lei, acataram e respeitaram a lei em vigor”. “Isto é um exemplo 
de lealdade institucional e não de deslealdade institucional”, deixou claro 
Marcelo.

Na audiência parlamentar, realizada no início de Julho, em que foi ouvido 
sobre as alterações à lei de bases das Forças Armadas, o general Nunes da 
Fonseca apontou aos deputados a existência de “inconsistências, colisões 
de competências, lapsos e omissões”.

O CEME também fez saber que, ao saber da intenção do Governo, decidiu 
levar a cabo um “diagnóstico da actual situação, no actual modelo” sobre 
a eficácia operacional das Forças Armadas, para depois se “encontrarem 
soluções” que “devem preceder opções de âmbito legislativo” assentes 
em modelos “suficientemente estudados”. Ora, Nunes Fonseca disse aos 
deputados que, tendo recebido os projectos do Governo no mesmo dia em 
que os ia discutir com o ministro em Conselho Superior Militar, a 12 de 
Março, “o tempo disponível” não permitiu “uma análise detalhada”. E pediu 
ao ministro mais tempo para fazer mais do que “uma sumária apreciação”.

Com a recondução de Nunes da Fonseca, fica por saber qual será o 
“momento oportuno” para a substituição de Mendes Calado por Gouveia e 
Melo à frente da Marinha. O mandato do general Joaquim Borrego à frente 
da Força Aérea também termina no fim de Fevereiro e pode ser (ou não) 
reconduzido por mais dois anos.

E os porquês da intervenção do General Ramalho Eanes no IUM

Nambuangongo em 1964
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Ramiro ainda pequeno foi confiado como educando a Diogo Fernandes e 
a sua esposa, poderosa família detentora de vastos territórios em terras do 
Douro e mais tarde também no vale do rio Mondego. 

Estes territórios foram o centro de um núcleo de repovoamento agrupados 
em torno da política criada em torno da também ainda criança Bermudo 
Ordonez. 

Quando o seu irmão Afonso IV subiu ao trono, revoltou-se contra ele, e foi o 
único dos irmãos de Afonso IV que se livrou de ser cegado, devido ao facto 
de se ter refugiado entre os muçulmanos

Ramiro II reveste-se ainda de particular importância para a história 
portuguesa – trata-se do primeiro rei a intitular-se (ainda que por breve 
período de tempo – entre 925, ainda em disputas com o irmão Afonso 
IV, e 931, um ano após a subida ao trono) de rei da terra portucalense – 
reconhecimento pleno da existência de uma terra portucalense, que já se 
vinha firmando desde 868, com a conquista de Vímara Peres e a formação 
da sua casa condal à frente dos destinos da mesma.

A D. Ramiro II atribui-se, embora com algumas dúvidas, a construção da 
Cava de Viriato, precisamente em Viseu.
 
A Cava de Viriato é o maior monumento do género na Península, um 
imenso octógono de 32 hectares sobre o qual já se disse muita coisa – com 
lusitanos, romanos e muçulmanos à mistura.

As certezas, essas são poucas. 

O que só deixa mais lugar para as histórias que cabem na história, contadas 
por quem sabe. 

«Não é difícil colar a imaginação à História», lê-se na placa informativa, 
junto à estátua de Viriato, diante de um dos taludes daquele que é apontado 

Quando Viseu era a capital de 
Portugal e D. Ramiro II o seu Rei

Pode parecer estranho, mas a História de Portugal poderia ter tido um rumo 
muito diferente caso D. Ramiro II tivesse conseguido colocar em prática os 
seus planos: fazer de Viseu a capital do então território português e declarar 
independência face aos restantes reinos cristãos da Península Ibérica. 

D. Ramiro II chegou mesmo a declarar-se  o primeiro a ostentar este título 
muitos anos antes de D. Afonso Henriques.

Fê-lo no ano de 925 e Viseu era o local onde estava instalada a sua corte, 
ou seja, era a sede do governo e portanto a capital do território. 

Mas afinal, quem era D. Ramiro II

D. Ramiro II foi o responsável pela coligação das forças de Navarra, Leão 
e Aragão contra os muçulmanos, tendo derrotado na batalha de Simancas, 
em 939, os exércitos do califa omíada Abderramão III. 

Esta vitória permitiu ao Reino de Leão, pela primeira vez, consolidar a 
fronteira a sul da linha do vale do Douro.

Nos últimos anos do seu reinado não conseguiu impedir que a marca mais 
oriental do seu reino (Castela) se erigisse em condado independente, sob a 
direcção do conde Fernão Gonçalves, neto do rei Garcia I de Leão por via 
feminina. 

Em 950 lançou nova expedição militar contra os mouros, tendo-os derrotado 
junto a Talavera de la Reina.
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como um dos maiores mistérios da arqueologia portuguesa. 

«Se essa mesma imaginação estiver imbuída de uma intenção clara», 
continua a inscrição, «então acaba por ser assimilada como verdade 
histórica».
 
 A Cava de Viriato é um monumento enorme. 

Tão gigante que é preciso vê-lo do ar para ter noção do seu tamanho. 

Cada um dos seus oito taludes, dispostos num octógono perfeito, tem 4 
metros de altura e 250 de comprimento.

Não se sabe quem a construiu nem com que propósito e há poucos 
documentos escritos que se referem a ela. 

Em 1640, ganhou o nome de Viriato, herói nacional, expulsor de invasores.
 
Viriato

Dizia-se que tinha sido acampamento lusitano, mas outras teorias lhe 
tomaram o lugar: primeiro, que teria sido campo militar romano; depois, 
muçulmano, para as tropas de Almansor, um exército de 25 mil homens que 
daqui partiu à conquista de Compostela, e há até uma estrutura semelhante 
no Iraque, que ajuda a fortalecer essa teoria.

Mas 25 mil homens deixariam lixo, e é isso que o arqueólogo procura: lixo. 

Arreios partidos, canecas, pratos.
 
Não se encontrou um único vestígio palpável que permita dizer que foi um 
acampamento islâmico
 
Perante as dúvidas, nasceu outra possibilidade, que aponta para o primeiro 
rex portucalensis, o asturo-leonês Ramiro II, que fez de Viseu sua corte em 
925. 

Há documentos que referem uma Vila Velha e uma Vila Nova, uma tentativa 
de trasladar a cidade, entretanto destruída por repetidas invasões, para um 
sítio novo e mais seguro.

Uma cidade palaciana, planeada de raiz, cuja construção começou, sustenta 
a teoria, pelo perímetro fortificado. 

Porém, em 931, Ramiro II sai para assumir a corte de Leão, após a morte 
do irmão Afonso IV, e o projecto terá ficado incompleto. 

E aí temos: um projecto inacabado. 

Ainda assim, monumental. 

E um mistério com muitas teorias, mas ainda por desvendar.
 
Se formos da Estrada da Circunvalação até à Rua do Coval, que atravessa a 
Cava de Viriato, provavelmente nem sequer nos apercebemos de estarmos 
a cruzar tal sítio. 

É uma ruela estreita, com muros de granito e vinhas de ambos os lados, e 
um bom ponto de partida para ir conhecer o que falta, que é muito.

A verdade é que, hoje, este monumento se encontra, por dentro, urbanizado. 

Há estradas, vivendas, quintas, plantações, jardins, estátuas. 

No fundo, é um bairro viseense, como tantos outros, mas este com uma 
homogeneidade geográfica e histórica. 

Conhecido é o engendramento das suas linhas de água.

A sua estrutura parece ter sido desenhada com base nisso – as valas que 
circundam o antigo acampamento estão ligadas a canais de água naturais 
– o Rio Pavia e a Ribeira de Santiago por outro.
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Ora, lendo o que foi escrito acima, fica a pergunta: se é romano ou mouro, 
por que razão lhe entregámos o nome de Viriato? 

É uma questão bastante legítima tendo em conta que Viriato, visto como 
líder das tribos lusitanas, não era romano (pelo contrário, combateu-os) e 
viveu numa altura muito anterior à chegada dos sarracenos.

Viriato foi atribuído a este território por alturas seiscentistas, por 
desconhecimento ou por lendária associação. O herói lusitano sempre foi 
acariciado pelo povo viseense, isso é certo.

E vendo um monumento amuralhado de tal dimensão, alguns pensaram 
tratar-se de uma possível fortificação (um castro) dessas tribos ibéricas, um 
bastião anti-romano.

Nenhuma escavação foi feita que confirmasse tal afirmação. 

Mas mais tarde, esta hipótese acabou por encaixar na perfeição na retórica 
ultra-nacionalista do Estado Novo. 

E daí à propaganda de vanglorização da raça portuguesa foi um salto.

A cúpula do regime aqui montou uma estátua a Viriato – o lugar mais célebre 
de toda a Cava de Viriato -, com uma frase que não engana politicamente: 

“Aqui mergulham as raízes desta raça viva e forte, imortal na sua essência”

O ruído do silêncio da gente honrada no 
PS é ensurdecedor (197) - A omertà no PS

 
Nenhuma escavação foi feita que confirmasse tal afirmação. 

Mas mais tarde, esta hipótese acabou por encaixar na perfeição na retórica 
ultra-nacionalista do Estado Novo. 

E daí à propaganda de vanglorização da raça portuguesa foi um salto.

A cúpula do regime aqui montou uma estátua a Viriato – o lugar mais célebre 

O ruído do silêncio da gente honrada no 
PS é ensurdecedor (197) - A omertà no PS
 
<Se a relação pessoal e mental do PS com o mundo das empresas é 
escassa e por vezes conflituosa, o mesmo se passa com a sua relação com 
as questões da fé e da igreja. As chamadas causas fracturantes afastaram 
o PS da sua moderação em relação ao catolicismo. Hoje em dia, é difícil 
perceber a diferença entre BE e PS nesta matéria. O politicamente correto 
é cada vez mais intrusivo, hegemónico e, já agora, pouco preocupado com 
a liberdade.

Ora, nas reacções à morte de Jorge Sampaio, ficaram evidentes as 
diferenças: o PS antigo tinha traços de liberdade e pluralismo que o PS 
actual desconhece. Por exemplo, o PS de Soares e Sampaio era poroso 
em relação ao mundo das empresas e à sociedade civil, porque tinha uma 
forte relação com a advocacia. A elite socialista trabalhava no mundo do 
Direito, quer nas universidades, quer nos escritórios de advogados. Não 
dependiam de cargos de nomeação política. Eram senhores, não boys. 
Por outro lado, o PS era poroso em relação ao mundo católico devido à 
intimidade com os católicos progressistas. Onde está essa proximidade e 
tolerância hoje em dia?

Lamento, mas o PS de hoje é cada vez mais uma seita fechada agarrada 
ao poder sem porosidade com o exterior até nas suas relações pessoais. 
Comporta-se mesmo como uma seita. Quando um dos seus membros 
comete uma óbvia infração pública, como José Magalhães, os outros 
calam-se. Há uma omertà no PS.»             AD

ESPERAMOS POR SI, 
SENHOR PRIMEIRO MINISTRO

Recordar a pandemia da tuberculose e reflectir sobre a luta Antituberculosa no 
Mundo e nas Forças Armadas Portuguesas e retirar lições aprendidas é fundamental 
para o combate a esta pandemia COVID que nos absorve de forma marcante e que 
lança incertezas no futuro. No que respeita ao Ministério da Defesa caso tivesse 
sedimentado esse conhecimento nunca teriam sido cometidos os erros e deixei-
lhos, clamorosos praticados na última década na área da Saúde Militar, com reflexo 
na Saúde Pública.

E não é por demais apontar um desses erros:

Foi um erro o encerramento do Hospital Militar de Doenças Infecto Contagiosas 
de Belém, sigla HMB, com características ideais para o tratamento das Doenças 
Infeciosas graves.

Ao ser encerrado foi ainda desprezada a solidariedade de décadas de descontos 
obrigatórios dos militares para a construção do novo e bem apetrechado Bloco 
Hospitalar do HMB. Foi construído de raiz para a Assistência aos Tuberculosos das 
Forças Armadas.

Recomendamos vivamente a leitura de artigo publicado na prestigiada Revista 
Militar, de Dezembro de 2020 com o título A Luta AntiTuberculosa no Mundo e nas 
Forças Armadas Portuguesas onde o autor, ilustre médico militar, descreve que, 
desde a mais remota antiguidade que a pandemia da Tuberculose constitui um 
importante problema de Saúde Pública e donde destacamos.

A tuberculose inicialmente foi considerado um desígnio dos Deuses, conceito 
só alterado há cerca de 2000 anos por Celso e Galeno, que registaram o 
aconselhamento aos doentes do benefício do “ar puro”. Mas um longo percurso 
houve que caminhar, passando pela crença do “Toque Real” na Idade Média, até 
ser definitivamente estabelecida a importância do isolamento, provado que foi 
tratar-se duma doença infectocontagiosa.

Muitos nomes se destacaram nesta evolução histórica, quer científica quer 
socialmente, em especial médicos, alguns deles militares, beneméritos e filantropos 
que deram ênfase à solidariedade com que a sociedade sempre envolveu a doença. 
A marca da Tuberculose está também ligada, de forma indelével, ao romantismo, 
tanto nas artes como nas letras, comungando tristeza, desespero e fatalismo.

Em Portugal a sociedade civil organizou-se em associações impulsionadas pela 
própria realeza, como foi o caso da ação desenvolvida pela Rainha Senhora D. 
Amélia
.
Robert Koch, após ter identificado o bacilo em 1882, profetizou a erradicação 
rápida da doença mas tal não se veio a verificar. Na primeira metade do século XX, 
tanto a revolução industrial como o flagelo da I Grande Guerra, criaram condições 
para que a Tuberculose dizimasse famílias, atingindo índices de morbilidade e 
mortalidade elevadíssimos.

A era sanatorial e da colapsoterapia só viria a terminar após a descoberta da 
Estreptomicina em 1945, por Waksman a que se seguiram outras descobertas 
antibacilares tendo a investigação científica sempre ávida na criação de sofisticados 
meios laboratoriais permitido maior rapidez na detecção do bacilo, bem como o 
conhecimento do genoma do Mycobacterium tuberculosis.

Portugal sempre manteve taxas elevadas de tuberculose, com predomínio para 
o sexo masculino e para o grupo etário dos adultos jovens onde se identifica a 
população militar.

Atentos a esta situação os Serviços de Saúde Militares acompanharam-na 
promovendo a prevenção, o tratamento e a avaliação das sequelas tendo sido a 
Marinha percursora com a obrigatoriedade da vacinação com BCG em 1949. Os 
três Ramos das Forças Armadas organizaram os serviços integrando estruturas já 
existentes dedicadas ao combate a esta doença na Assistência aos Tuberculosos 
das Forças Armadas (ATFA), que após ter sido criada em 1962, coordenou ao 
longo dos 32 anos seguintes a Luta contra a Tuberculose no meio militar. 
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de Belém, sigla HMB, com características ideais para o tratamento das Doenças 
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Forças Armadas Portuguesas onde o autor, ilustre médico militar, descreve que, 
desde a mais remota antiguidade que a pandemia da Tuberculose constitui um 
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ser definitivamente estabelecida a importância do isolamento, provado que foi 
tratar-se duma doença infectocontagiosa.

Muitos nomes se destacaram nesta evolução histórica, quer científica quer 
socialmente, em especial médicos, alguns deles militares, beneméritos e filantropos 
que deram ênfase à solidariedade com que a sociedade sempre envolveu a doença. 
A marca da Tuberculose está também ligada, de forma indelével, ao romantismo, 
tanto nas artes como nas letras, comungando tristeza, desespero e fatalismo.

Em Portugal a sociedade civil organizou-se em associações impulsionadas pela 
própria realeza, como foi o caso da ação desenvolvida pela Rainha Senhora D. 
Amélia
.
Robert Koch, após ter identificado o bacilo em 1882, profetizou a erradicação 
rápida da doença mas tal não se veio a verificar. Na primeira metade do século XX, 
tanto a revolução industrial como o flagelo da I Grande Guerra, criaram condições 
para que a Tuberculose dizimasse famílias, atingindo índices de morbilidade e 
mortalidade elevadíssimos.

A era sanatorial e da colapsoterapia só viria a terminar após a descoberta da 
Estreptomicina em 1945, por Waksman a que se seguiram outras descobertas 
antibacilares tendo a investigação científica sempre ávida na criação de sofisticados 
meios laboratoriais permitido maior rapidez na detecção do bacilo, bem como o 
conhecimento do genoma do Mycobacterium tuberculosis.

Portugal sempre manteve taxas elevadas de tuberculose, com predomínio para 
o sexo masculino e para o grupo etário dos adultos jovens onde se identifica a 
população militar.

Atentos a esta situação os Serviços de Saúde Militares acompanharam-na 
promovendo a prevenção, o tratamento e a avaliação das sequelas tendo sido a 
Marinha percursora com a obrigatoriedade da vacinação com BCG em 1949. Os 
três Ramos das Forças Armadas organizaram os serviços integrando estruturas já 
existentes dedicadas ao combate a esta doença na Assistência aos Tuberculosos 
das Forças Armadas (ATFA), que após ter sido criada em 1962, coordenou ao 
longo dos 32 anos seguintes a Luta contra a Tuberculose no meio militar. 

Já na actualidade o espectro da Tuberculose reaparece, agravada pelos efeitos da 
diabólica associação com a SIDA. Face à multirresistência os serviços clínicos 
adaptaram-se com a construção de modelares instalações de pressão 
negativa e ventilação filtrada por filtros HEPA, acautelando a saúde dos 
profissionais que prestam os cuidados de saúde e evitando a transmissão 
da doença a outros, tal como ocorreu de forma pioneira no Hospital Militar de 
Doenças Infeciosas de Belém, no início dos anos 2000.

Termina o artigo com um olhar reflexivo para o que se passa nesta pandemia 
COVID-19, semelhante à Tuberculose no que se refere à transmissão por via 
aérea, constatando as deficiências perpetradas pela reestruturação dos Hospitais 
Militares que levou à redução das capacidades no Hospital das Forças Armadas, 
nomeadamente em Lisboa. Uma das principais causas desta redução de 
capacidades na Saúde Militar, saliente nesta situação actual de pandemia, 
foi o encerramento do Hospital de Doenças Infeciosas, o Hospital Militar de 
Belém.

A reactivação o Hospital Militar de Belém para doentes infeciosos graves foi 
reiterada, na forma de proposta com relevância actual e para o futuro, através 
de documento enviado ao Primeiro-Ministro Dr. António Costa e subscrito 
por uma larga centena de personalidades militares e civis, entre as quais o 
General Ramalho Eanes. No entanto, em Março de 2020, o Ministro da Defesa 
Nacional, João Cravinho decidiu pela adaptação a um Centro de Apoio Militar a 
doentes COVID sem sintomas ou em fase de convalescença da doença, opção 
claramente redutora para as capacidades do antigo Hospital e que, actualmente, 
pouco resolve.

Reativar no Hospital Militar de Belém as zonas de pressão negativa essenciais 
para proteger os médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde tem o 
custo de apenas 35.000 euros. Não foi considerado. Reabilitar o sistema de gases 
medicinais para apoio de doentes com custos da ordem de 300.000 euros também 
não foi considerado,. Até a simples activação  do circuito de Oxigénio foi inicialmente 
desprezada Com estes investimentos o Hospital Militar de Belém estaria apto 
a receber doentes COVID de qualquer gravidade.

Como foi bem expresso em debates parlamentares na AR o Ministro da Defesa 
admitiu ter existido um brutal aumento de custos passando de 750.000 Euros 
orçamentados para mais de 3 Milhões de Euros pagos pelo erário público; mas 
como pelo mesmo foi dito não será desperdiçado pois tem em vista um futuro 
chamemos-lhe de “negócio”, e que identificou.

Para a situação de catástrofe que vivemos foi muito para pouco, ou não? Estes 3 
milhões de euros serviram para conseguir 100 camas, repito cem, para receber 
doentes COVID sem sintomas ou doentes em recuperação da doença mas que 
não dispõem de habitação adequada. Afinal para este universo de doentes bastava 
abrir as portas de uma ou das duas Pousadas da Juventude de Lisboa, prédios do 
Estado ora “às moscas” por falta de turistas, e com a competente assistência de 
enfermagem.

Em 12 de Janeiro deste ano de 2021 o Ministro da Defesa, João Cravinho, 
reconhecia a falta de “elasticidade” das Forças Armadas para acolher doentes 
graves e no final do mês todo o país caía derrotado, sendo Portugal o primeiro no 
“ranking” dos piores do Mundo.

Na situação atual da pandemia, com um elevadíssimo número de casos, com 
registos de óbitos em que cada dia é um novo máximo e que já obriga a transferir, 
em aeronave militar, doentes graves do Continente para a Madeira, é público e 
notório que a opção é, e continuará a ser a melhor e única solução, reativar o ex-
Hospital Militar de Belém como Hospital de Doenças Infeciosas, como Hospital 
COVID para doentes de qualquer gravidade, com camas de enfermaria e 
Cuidados Diferenciados/Intensivos em pressão negativa, tudo em elevado 
número, mantendo a funcionar para outras patologias o diminuto, senão exíguo, 
Hospital das Forças Armadas no Pólo de Lisboa porque o POVO também precisa 
de cuidados para outras doenças.

Citando Camões: “um fraco rei faz fraca a Forte Gente”.

Pela ASMIR assina Norberto Bernardes, MGen, Presidente da Direcção
( A S M I R - Associação dos Militares na Reserva e Reforma.)
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O PADRE FEYTOR PINTO E A HISTÓRIA 
DA IGREJA PORTUGUESA NOS ÚLTIMOS 

60 ANOS
Numa interessante “tertúlia” promovida pelo Dr. Ribeiro e Castro e a Livraria 
Ferin, coube a vez ao Padre Feytor Pinto de, no passado dia 27 de Abril, 
dissertar sobre o tema em título.

É muito agradável ouvir o padre Feytor Pinto pelos dotes de oratória que 
possui e pelos conhecimentos e fio de meada discursiva, claro e pontuado 
que exibe

Porém (há sempre um “porém” qualquer, à nossa espera), a dissertação 
sintética,como não poderia deixar de ser, aparenta pautar-se pelo “política 
e socialmente correcto”e dominante e aqui é que se torna necessário fazer 
alguns reparos e tecer algumas considerações que parecem pertinentes 
para uma melhor compreensão do queverdadeiramente se passou.

O que era de todo impossível lucubrar no período de debate.

À laia de introdução o Padre Feytor Pinto (F.P.) deixou no ar a ideia de 
que a Igreja Portuguesa tinha, a partir do consulado do Professor Salazar, 
ficado subordinada ao Estado, dando como exemplo do que afirmava, 
a Concordata de 1940 e dentro desta, o facto da nomeação dos bispos 
carecerem de anuência governamental. 

O Padre FP cai aqui em várias incorreções. 

Em primeiro lugar “esqueceu-se” de que Salazar após tomar posse com 
Presidente do Conselho de Ministros, se reuniu com o já Cardeal Cerejeira 
e, sem embargo da grande amizade e admiração mútua, que vinha dos 
tempos da Universidade de Coimbra, tomou a iniciativa de separar 
claramente as águas: a Deus o que é de Deus e a César o que é de César 1

Princípio que, creio, sobreviveu à morte de ambos e se mantém até hoje.
Depois porque a Concordata de 1940 (a que está associado o Acordo 
Missionário)é um documento notável, que foi dura e longamente negociado 
entre o Governo Português e a Santa Sé – ou seja, representa uma peça 
de Direito Internacional, entre dois Estados e que ultrapassa largamente o 
âmbito religioso.

E não se entende a admiração do padre FP no que toca à nomeação de 
bispos, já se terá esquecido que o Beneplácito Régio foi imposto pelo Rei D. 
Pedro I e apenas abolido ao tempo de D. João II, sem embargo do cuidado 
sempre posto neste âmbito, o que não evitou a existência de inúmeros 
conflitos desde então?

Certamente que o facto de 19 dos 34 reis de Portugal terem sido 
excomungados por Papas, não lhe é desconhecido. Só para citar este 
exemplo.

Mas talvez o Senhor Padre prefira o que aconteceu à Igreja após 1820 e que 
veio a culminar no terramoto que foi a extinção das Ordens Religiosas,em 
1834, só tenuemente mitigado a partir da Regeneração de 1851 (e da 
débacle que tal causou em todo o ultramar português); para já não falar nas 
perseguições, humilhações, violências, roubos e depredações inomináveis, 
ocorridas na I República, relativamente à Igreja Católica (e só a esta).
 
1 Logo após tomar posse como Chefe do Governo, em 5 de Julho de 
1932, Salazar deslocou-se ao Paço do Campo de Sant’Ana e depois de 
formalmente desejar “ que o Estado e a Igreja tenham boas relações de 
colaboração”, acrescentou: “Manuel, a partir deste momento os nossos 
destinos separam-se completamente.” 

Eu defendo os interesses de Portugal e do Estado, e os interesses da Igreja 
só contam para mim enquanto se conjugarem com aqueles, e apenas nesta 
medida. E o Estado é independente e soberano.”
Ver Franco Nogueira, Salazar, Vol. II, pág. 152.

2 Talvez preferisse o modo como os bispos eram então “nomeados”…

A Concordata de 1940 veio pois, colocar ordem no caos e tensões existentes 
nas relações entre a Igreja e o Estado Português, entre este e a Santa 
Sé e,também, na inserção social da Igreja na Nação Portuguesa, os quais 

remontavam à implementação do Liberalismo em Portugal. 

Onde, obviamente pontuou a Maçonaria sobre cuja acção o Padre Feytor 
Pinto, convenientemente, aos costumes disse nada.

Ou talvez, ainda, o Senhor Padre prefira a actual Concordata (de 18/5/2004) 
a qual, onze anos depois de assinada, ainda não está completamente 
regulamentada.Matéria sobre a qual a Conferência Episcopal pouco fala, 
mesmo quando o Governo manda retirar os crucifixos dos edifícios públicos, 
curiosamente no dia seguinte, ao sucesso da procissão da imagem da 
Nossa Senhora de Fátima pelas ruas de Lisboa, em 12 de Novembro de 
2005, que já não se realizava fazia décadas.

Deste modo, Padre Feytor Pinto, a mim parece-me que o período que durou 
oEstado Novo foi aquele em que, em toda a nossa História, houve maior 
equilíbrio e igualdade, nas relações entre o Estado e a Igreja em Portugal!

A História dos 60 anos da Igreja (a partir de 1954, ano anterior à ordenação 
de F.P. como Padre) contada pelo orador aparece como uma história de 
oposição ao Estado Novo e depois (moderadamente) contra os excessos 
do PREC, e coincide, ou resume-se, àquilo que os chamados “católicos 
progressistas” (cuja lista parcial, realçou nominalmente, no fim) fizeram ou 
intentaram fazer. 

Tudo o resto é uma espécie de buraco negro.

Para o efeito realçou: 

A Acção Católica (que o governo não geria);

O Escutismo, presume-se que católico (que o governo não via com bons 
olhos, por eventual concorrência com a Mocidade Portuguesa, segundo 
disse…);

· A escolha dos alunos enviados para o Colégio Português em Roma;
· O Congresso dos Organismos Operários, em 1955;
· A Carta do Bispo do Porto, em 1958;
· O Encontro da Juventude Católica, em 1963 (liderado por João Salgueiro);
· A acção dos Bispos D. Sebastião de Resende, na Beira e D. Francisco 
Rendeiro, no Algarve;
· O Concílio Vaticano II, apresentado como alfa e ómega de tudo;
· A Acção do Papa Paulo VI;
· A figura do Cardeal D. António Ribeiro.

Sobre o Cardeal Cerejeira, restantes bispos, Ordens Religiosas e restante 
povo de Deus cuja vivência decorreu, tanto na Metrópole como no Ultramar, 
fora das preocupações explicitadas, nem uma palavra.

Minto, relativamente ao Cardeal que exerceu o seu múnus durante 52 anos, 
referiu a sua benignidade relativamente ao modo como se deslocava cedo 
(sem dar nas vistas), a tomar o pequeno-almoço com o Padre Felicidade 
Alves que, na paróquia de Belém,invectivava tudo e todos (acrescento eu).

Padre que se despadrou e, como vários outros, apesar de tudo poucos, que 
se comportava como um comunistóide de sotaina e que o bom do Cerejeira 
(um fraco disciplinador no dizer de Salazar), não soube ou quis, meter na 
ordem, em tempo.

Quanto ao Ultramar apenas o subentendeu quando apelidou de “colonial” 
a guerra que travámos em 14 anos (sem contar com a Índia), em termos 
justos de legítima defesa,aliás como prescrito no tão incensado “Vaticano 
II”, na sua encíclica “Gaudiam et Spes”.

O Padre FP está enganado sobre o que fala, pois se assim não fosse, não 
teria qualquer dificuldade em bem aconselhar os jovens que disse virem ter 
consigo, queixando-se de não quererem ir para a guerra

A defesa da figura controversa do Bispo do Porto D. António Ferreira 
Gomes,também não parece muito curial.

Que se saiba o prelado não gozava sequer de grande apoio na Conferência 
Episcopal e com a sua intervenção veio ferir a tal separação de águas entre 
o que pertencia a Deus e a César. Mesmo assim foi preciso uma gota de 
água para o “expulsar”, nunca tendo sido incomodado de outra qualquer 
forma: o facto de ter tornado público uma carta de crítica áspera, que tinha 
enviado ao Presidente do Conselho.



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

19

2
Não foi o único bispo a exilar-se ao longo da História, que o diga, por 
exemplo, o Cardeal Alpedrinha 
3
Como diria o outro, é a vida

Marcello Caetano, numa acção algo filantrópica de reconciliação, resolveu 
autorizar o regresso daquele, ao mesmo tempo que fez outros gestos 
semelhantes. Parece que, no fim, se arrependeu de tudo.

Consta ainda que D. António teve sete secretários pessoais. Cinco 
acabaram por o deixar e só dois o seguiram: os, mais tarde, Bispo de 
Setúbal, D. Manuel conhecido pelo “Bispo Vermelho”, a que se reconhece 
coragem e acção pastoral e social relevante; e o Bispo das Forças Armadas 
e Segurança, D. Januário, sobre quem economizo palavras, nada dizendo.

Certamente que a acção de todos não levou em conta a frase assassina de 
Salazar sobre o badalado antigo Bispo da Invicta, “tinha demasiada cultura 
para a inteligência que possuía”…

Sobre a acção dos Bispos de Nampula e da Beira, referidos, certamente 
fizeram aquilo que a sua consciência lhes ditava, opondo-se à guerra, 
mesmo sabendo o que isso 
aproveitava aos inimigos de Portugal.
4
Fica sempre bem, aliás, a um ministro de Cristo, condenar as guerras e 
apelar à Paz. Mas que alternativas davam S. Excelências Reverendíssimas 
para acabar com a guerra? Nunca se soube exactamente o que 
propunham, embora todos soubessem o que queriam. Mas seria isso justo 
e adequado? Dos cerca de 500 padres e missionários existentes na altura 
em Moçambique, apenas cerca de 50 seguiam as ideias daqueles prelados, 
e muitos eram estrangeiros. 
 
2 De facto o Bispo não foi expulso, mas ausentou-se do país na sequência 
do Governo ter impedido, na 
prática, que ele exercesse as suas funções na Diocese. A Santa Sé, não o 
destituiu do título, tendo nomeado 
um “Administrador Apostólico. Na sequência foi proibido o seu retorno a 
Portugal.
3
Inimigo figadal de D. João II.

4 O mais aguerrido nas atitudes era D. Sebastião de Resende, Bispo da 
Beira, cujo antagonismo terá começado com o Ministro do Ultramar, Raul 
Ventura, em Junho de 1957, por causa da criação do liceu 
local. Não consta, também, que o Senhor Bispo tivesse razão na contenda. 

Nunca se ouviu também a sua voz condenar os latrocínios feitos pela 
Frelimo; tão pouco as barbaridades cometidas após a independência do 
território. 

Mas entende-se que estes “pormenores” tenham passado despercebidos 
ao Padre FP.

O mesmo parece ter acontecido ao Papa Paulo VI que, esqueceu-se do 
título de Nação Fidelíssima, outorgado pelos seus antecessores aos 
portugueses, resolveu pautar a sua actuação pela dos inimigos de Portugal. 
Foi triste e foi lamentável.

Mas o Padre FP mostrou-se algo indignado por a emissão da RTP ter sido 
cortada quando o então Padre António Ribeiro, deu a notícia de que o Papa 
Paulo VI tinha visitado a União Indiana (Bombaim), em 30/11/1964.
Lembra-se que desde 1950 que estávamos de relações cortadas com 
aquele país, que este nos fizera um conjunto de malfeitorias despudoradas, 
durante 14 anos e cometera uma escabrosa agressão militar sobre o Estado 
da Índia Portuguesa, em 1961, integrando-o á força no seu território, e o Sr. 
Padre FP acha que se deveria fazer o quê?

A seguir o Sumo Pontífice recebe no Vaticano os chefes dos Movimentos 
Terroristas (há quem lhes chamasse de “Libertação”) que nos faziam 
guerrilha em Angola, Moçambique e Guiné (em 1/7/1970) e o Sr. Padre FP, 
quer que um qualquer governo que se preze fique contente e bata palmas?

5
Já reparou que a vinda de Paulo VI a Fátima, em 13/5/1967, e esta ter 
decorrido sem qualquer incidente, se pode considerar um pequeno milagre?

A propósito, o dia Mundial da Paz, criado por Paulo VI e citado pelo Padre 
FP, já resolveu alguma coisa até hoje?
6
Já a notável criação da Universidade Católica, decidida em 1968, não lhe 
mereceu qualquer encómio, a não ser o comentário de que levou 20 anos 
a realizar-se. Ficámos sem saber porquê. 

O Padre FP passa depois a relatar os eventos do golpe de Estado de 25/4/74 
e o que se lhe seguiu, referindo alguns dos sucessivos eventos dramáticos, 
com uma bonomia, como se o clima de agitação e de loucura que colocou o 
país à beira de uma guerra civil fosse uma espécie de piquenique colectivo 
com muitos cabeçudos, bombos, cavalhadas e folclore!

E chega ao ponto de elogiar várias vezes o Marechal Costa Gomes a quem 
referiu como sendo um “católico de comunhão” e ter tido um “papel de 
equilíbrio”.

Não sei se o papel de equilíbrio tem a ver com a alcunha de “rolha” ou se 
comungar liga bem com o nome de “Judas”, com que o crismaram enquanto 
aluno do Colégio Militar. Ou até, se ambos se compaginam com o facto de 
ter baixado, mais a mulher, ao Hospital Militar da Estrela, na véspera do 
golpe que depôs o regime vigente.

As orações da Capela do Rato tinham finalmente sido ouvidas, e não
propriamente aquelas que apelavam á paz…
 
5 E que não foram mais do que veículos dos diferentes imperialismos 
reinantes, nomeadamente americano e soviético… 

6 A não ser ter sido “usurpado” pela ONU, que também resolveu decretar 
um dia “internacional” da paz, agora a 21/9…

7 Aliás, havia católicos tão “progressistas” que até albergaram, ao que se 
sabe, um conhecido bombista das Brigadas Revolucionárias, de seu nome 
Carlos Antunes, em 1973, na Casa de Retiro da Buraca…

Mas como não sabemos o que é que Costa Gomes fez pela Igreja e 
pelos Católicos, talvez um dia o Padre FP nos possa esclarecer. Ou 
se foi, até, da CIA, do KGB, ou dos dois…

Ou se apenas dava para tudo conforme a égide do momento.

Que deve ter sido um Grande Homem, deve: que diabo fizeram dele 
Marechal do Exército!

Enfim, nas suas palavras, o 25 de Novembro de 75 “trouxe alguns 
raios de esperança…”.

E a Igreja começou a reorganizar-se. Nela teve papel destacado o 
novo Cardeal D. António Ribeiro, como foi afirmado e eu corroboro, 
com um merecido título de “Príncipe da Igreja”.

Esta acção foi muito facilitada pela única asneira que o novo regime 
político em Portugal não cometeu: a de não perseguir ostensivamente 
a Igreja e os católicos, como o fizeram os filhos de 1820, 1834 e de 
1910. 

Até porque a Igreja ajudou a que uma ditadura comunista não se viesse a 
implantar em Portugal. 

Sem embargo de o ataque continuar, hoje em dia, sobre formas dissimuladas 
e, por isso, mais perigosas. 

Apesar das várias tentativas de reforço da acção da Igreja na Sociedade, 
aquela foi ultrapassada pela dinâmica desta e pela emergência de conceitos 
ideológicos e doutrinas que vão ao arrepio de tudo o que o Evangelho 
prescreve. 

O laicismo ganhou terreno e outras religiões e seitas, também.

Os grandes órgãos de comunicação social são-lhe de um modo geral, 
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hostis (como são com as FA e com tudo o que cheire a instituição).

A Igreja perdeu a batalha da televisão.

E perdeu duplamente: primeiro porque não conseguiu filhar a TVI; 
depois porque as três que existem no mercado engalfinham-se a ver 
quem consegue nivelar mais por baixo e em propagandear o império do 
relativismo moral, que é a peste viral do século XXI.

E que é mortal para a Igreja e para os homens.

O Padre FP, nada referiu sobre estes assuntos cruciais, aparentando ser 
um “optimista inveterado”.

Aliás, já tinha referido com alguma efusão expressiva, os anos 60 e 70, 
como “a época das revoluções todas”. Pois é, temos vindo a pagar caro, 
tanta “revolução».

A Igreja tem que ter coragem para dar a cara em defesa do que acredita 
e não ter medo.

Nas últimas décadas tem optado pela discrição, estando a despertar há 
poucos anos por causa da crise financeira e económica, onde já tem 
créditos firmados no apoio social às populações mais carenciadas.

Não se defende suficientemente dos ataques e também tem tido pouco 
apoio dos leigos.

Mas há que ser muito mais afirmativa na divulgação da palavra de Deus; 
no combate ao Relativismo Moral; no apoio à vida; na defesa da família 
natural; e na dos cristãos perseguidos; no ataque e denúncia das taras 
sociais; no combate á corrupção, ao vício, às ideologias malsãs e ao 
Deus Mamom”.

E, já agora, na defesa da Pátria Portuguesa e da Portugalidade.

É que, sendo a Igreja Universal, convém não esquecer que, uma boa 
parte dela, é portuguesa. 

João José Brandão Ferreira
 Oficial Piloto Aviador

Mamadou ...

A propósito dos insultos de Mamadou Ba ao povo português e à sua 
História, escreve Paula Helena Ferreira da Silva (Assistente Graduada de 
Ortopedia, Chefe de Equipa do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar 
do Baixo Vouga):

Tal como o Sr. Mamadou, nasci em África. Não me corre sangue africano 
nas veias, mas a alma moçambicana habita em mim.

Fui expulsa do meu país sem hipótese de escolha, sem justificação, tão 
somente pela cor da pele, arrancada à força da minha família, da minha 
casa, dos meus conterrâneos.

Fui expulsa por pessoas como o senhor e os seus comparsas do SOS 
Racismo.

Roubaram-me o resto da infância e da adolescência, forçada a viver em 
hábitos e costumes diferentes onde só a língua me unia.

Durante décadas, senti-me deslocada, fui barbaramente vítima de 
bullying, mandada para a minha terra vezes sem conta apenas e só por 
ser retornada…

A ignorância não tem limites e retornada não sou, refugiada talvez, pois 
a nada retornei.

Nasci em África com muito orgulho e mantenho orgulho na História que 
me proporcionou que assim fosse.
Nasci na maravilhosa cidade de Lourenço Marques, a pérola do Índico, no 
fantástico continente africano, rico nas gentes e nos recursos, destruído 
por décadas de governos ditatoriais que o senhor tanto defende.

O senhor não sabe, mas em 1974, Moçambique era o produtor número 
um do mundo de algodão e cana de açúcar. Hoje, é um dos países mais 
pobres do mundo!

Os retornados foram a maior lufada de ar fresco a entrar em Portugal.

Ao contrário de si, os retornados e refugiados das ex-colónias, apesar 
de apenas trazerem a roupa do corpo e a alma carregada de tristeza e 
mágoa, trouxeram também a resiliência e transformaram a mágoa em 
trabalho e não em ódio e raros são os que não singraram.

Nada trouxemos na bagagem a não ser memórias. Tudo foi confiscado, 
queimado, dizimado. Mas ao contrário de si, a quem tudo foi dado de 
mão beijada, não nos vitimizámos, não nos encolerizámos, apenas 
trabalhámos! Trabalhámos e honrámos a Terra e as gentes que nos 
acolheram!

Não hostilizámos, não ridicularizámos, não confrontámos os Portugueses 
da metrópole! Apenas trabalhámos, com a resiliência que nos caracteriza, 
porque ao contrário de si, as nossas feridas não estão putrefactas e não 
destilam ódio, antes pelo contrário, emanamtolerância e compaixão.

Ao contrário do senhor, não recebemos subsídios, não recebemos apoios, 
o único apoio foram e continuam a ser as doces memórias.

Memórias de países maravilhosos ao qual um dia ansiávamos voltar, de 
gente humilde de sorriso largo e alegria sem fim, memórias do cheiro da 
terra molhada, do cheiro das gentes, das cores, de vidas simples.

Mantenho gravado o dia da partida e do choro de despedida de quem 
me criou e amparou e a isso, senhor Mamadou, chama-se Amor. Nós, 
Africanos brancos, sentimos amor pelos nossos conterrâneos, mas sei 
que para si não é amor, é racismo.

Sim, senhor Mamadou, ainda hoje sinto amor pelos meus conterrâneos, 
choro por eles e pelos vis ataques que sofrem em Cabo Delgado, que 
curiosamente nunca o ouvi defender.

Em si só vejo ódio, intriga e difamação. O racismo não se combate 
com racismo!

O ódio não se combate com ódio!

Humildade e gratidão é coisa que não lhe assiste. E trabalho Sr. 
Mamadou? Não será por interesse que move esse ódio? É que 
esse ódio dá-lhe tachos e tachinhos e trabalho? As suas mãos não 
parecem ter calos e o seu sobretudo de caxemira não me parece 
second hand.

Senhor Mamadou, o senhor pode ter instrução, mas não tem 
educação.

Sou de uma geração em que fui educada a respeitar o meu país, 
Portugal, a minha bandeira, o meu hino, as minhas gentes, os meus 
heróis.

Tenho orgulho em Afonso Henriques, Vasco da Gama, Luiz Vaz 
de Camões, Padre António Vieira, Pedro Álvares Cabral e tantos 
outros que escreveram a nossa História.

A História não se apaga, não se reescreve, é um legado dos nossos 
antepassados, goste-se ou não, é a nossa História.

Quem é o senhor para a destratar? Ou será que pertence ao grupo 
daqueles, que por não gostarem dos pais e avós também os apaga.

Respeito, senhor Mamadou! Respeito! Em casa alheia não se diz 
mal do pão que é oferecido, porque, um dia, o pão pode acabar.
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*”Obrigadinho, dr Louçã!”* 

Pe Gonçalo Portocarrera Almada / Observador

É verdade que o Dr. Francisco Louçã, com aquele ar de superioridade 
moral com que sempre fala ou, melhor dizendo, ensina o povo 
imbecil que, para ele, somos todos nós, foi muito indelicado no modo 
como se referiu à corajosa intervenção, na Assembleia Municipal de 
Lisboa, da Professora Doutora Aline Hall de Beuvink, deputada do 
PPM. 

O Dr. Louçã, que evidentemente sabe tudo, não sabe História, nem 
como se deve comportar um professor universitário, que também é 
Conselheiro de Estado e do Banco de Portugal. É pena.

A irritante arrogância do Dr. Louçã, a que a SIC deu cobertura sem 
contraditório, tem tudo a ver com a ideologia que professa. De uma 
teoria política responsável por mais de cem milhões de vítimas, 
em todo o mundo, não se esperam, como é óbvio, boas maneiras. 
Portanto, esta não é uma questão pessoal – o Dr. Louçã merece, 
como qualquer ser humano, todo o respeito – mas ideológica, que 
decorre da natureza anti-humanista e antidemocrática da sua opção 
política.

O socialismo do Dr. Louçã parece-se tanto ao nacional-socialismo 
do Dr. Goebbels que, “no passado dia 19 de Setembro [de 2019], a 
União Europeia colocou comunismo e nazismo em pé de igualdade, 
depois de aprovar no Parlamento Europeu uma resolução 
condenando ambos os regimes por terem cometido ‘genocídios e 
deportações e foram a causa da perda de vidas humanas e liberdade 
em uma escala até agora nunca vista na história da humanidade’.
Os totalitarismos manipulam as pessoas, também pela linguagem e, 
como são peritos em desinformação, fizeram crer que o comunismo 
é – imagine-se – democrático! 

Mas, desde quando é que o marxismo-leninismo, seja ele trotskista, 
estalinista, maoísta ou outro, foi alguma vez democrático?! 
Quando é que alguma vez, na História, um país comunista foi 
democrático?! 

Quando é que um comunista, estalinista ou trotskista, foi democrata?!
É triste que, depois do estrondoso fracasso do comunismo, em todos 
os países do mundo em que foi implantado, sempre à força, ainda 
haja quem o defenda. Mas não é menos lamentável que, também 
agora, não falte quem exalte as falsas virtudes democráticas e 
antifascistas do comunismo.

É verdade que lutou contra o regime de Salazar, mas também contra 
o regime democrático instaurado a 25 de Abril. 

Se fez frente ao Estado Novo, foi para implantar outra ditadura, de 
que o PREC foi exemplo. 

Devemos estar gratos ao assassino, que nos defende de outro 
assassino, para depois nos matar?! 
Devemos agradecer a Hitler, por ter lutado contra Stalin, e vice-
versa?! 
Não se pense que o comunismo contemporâneo já nada tem a 
ver com essas práticas antidemocráticas porque, em Novembro 
passado, no último congresso do PCP, o pré-histórico Albano Nunes 
afirmou que o capitalismo tem de ser derrubado pela força (DN, 27-
11-2020). 

Que democracia é esta, que quer impor pela força o que nunca 
conseguirá pelo voto?!

O Dr. Louçã, não tendo podido negar o que a deputada do PPM 
corajosamente disse, na Assembleia Municipal de Lisboa, truncou 
a sua intervenção e refugiou-se na troça, que é o elogio que o vício 
presta à virtude. 

Se de alguma crítica é passível o discurso da erudita e destemida 
deputada municipal não é certamente por excesso, mas por defeito. 

Sim, Dr. Louçã, comeram-se criancinhas e não foi apenas no terrível 
Holodomor.

Quando, em 1958, Mao Zedong (melhor seria chamá-lo Péssimo 
Zedong!) lançou o ‘Grande Salto em Frente’, 30 milhões de chineses 
morreram à fome. Tão dramática situação provocou inúmeros casos 
de canibalismo, a que também está associado o regime de Pol Pot, 
no Cambodja: “Pin Yathay refere dois exemplos concretos: uma ex-
professora que devorou parcialmente a irmã e, numa enfermaria 
de hospital, a partilha do cadáver de um jovem” (O Livro Negro do 
Comunismo, Quetzal, p. 689). 

Está a ver, Dr. Louçã? Afinal, isto de comer criancinhas não é 
nenhuma lenda reacionária, para assustar papalvos, mas a verdade 
histórica sobre os regimes comunistas, que a tanto obrigaram os que 
condenaram à morte pela fome. Não é um mito do anticomunismo 
primário, mas uma verdade de que os comunistas, não tendo a 
coragem de reconhecer, fazem troça. 

Que vergonha!

Não obstante esta hipocrisia, há uma coisa que todos nós, quaisquer 
que sejam as nossas opções ideológicas ou preferências políticas, 
devemos agradecer ao Dr. Louçã. 

Sim, digo-o sem ironia: Portugal deve estar grato ao Dr. Louçã. 
Porquê? Muito simplesmente porque, defendendo o socialismo, na 
sua expressão mais autoritária, recordou-nos uma coisa de que 
muito boa gente anda esquecida e que, afinal, é óbvia: o dr. Louçã e 
o Bloco de Esquerda (BE) são comunistas.

Obrigadinho, Dr. Louçã, por desmentir tão categoricamente a actual 
dirigente do seu partido que, numa lírica tentativa de branqueamento 
ideológico, disse que “o programa do Bloco é social-democrata” 
(Observador, 2-9-2019)! 
Por este andar, qualquer dia afirma que o BE é democrata-cristão, à 
conta do deputado Pureza, que se diz católico. 

Obrigadinho, dr. Louçã, por desmascarar os sorrisinhos sonsos com 
que as irmãzinhas Mortágua disfarçam o mais hediondo regime 
totalitário. 

Obrigadinho, Dr. Louçã, por nos recordar que a linha que separa 
os partidos democráticos dos que o não são, não existe apenas na 
direita, mas também na esquerda e é a fronteira que o Dr. Mário 
Soares nunca atravessou, porque sabia bem, pela sua experiência 
pessoal e pelo PREC, que qualquer comunismo – seja do PCP ou 
do BE – é um totalitarismo que se opõe, na teoria e na prática, à 
democracia.

Obrigadinho, Dr. Louçã, por nos ensinar que, afinal, os comunistas 
não comiam criancinhas ao pequeno-almoço. Tem toda a razão: 
também comeram jovens e adultos e não foi só ao pequeno-almoço, 
mas sempre que não havia mais nada para comer, com excepção das 
criancinhas, como acontece com frequência nos países comunistas. 

Por favor, não negue a evidência histórica desta monstruosidade, a 
que o comunismo obrigou os milhões de inocentes que condenou ao 
canibalismo, para não morrerem à fome. 

Respeite as vítimas e a verdade e, já agora, aprenda com a deputada 
e Professora Doutora Aline Hall de Beuvink, que não só sabe a 
História de que, talvez por ignorância, escarnece, como sofreu na 
sua própria família os horrores do Holodomor. 

E, por favor, não desista nunca de nos ensinar e educar, porque 
nós, o povo estúpido e ignorante, estamos muito gratos pelas suas 
magistrais lições. 
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MORREU O ILUSTRE PROF. DR. LUÍS DE MOURA SOBRAL

O historiador português de arte Luís de Moura Sobral, titular da Cátedra 
de Cultura Portuguesa, na Universidade de Montréal, morreu no passado 
dia 11, naquela cidade canadiana, informou o Instituto da História da Arte 
(IHA) da Universidade Nova.

“O IHA lamenta profundamente a morte do nosso colega historiador da arte 
Luís de Moura Sobral (1943-2021), professor emérito do Departamento 
de História da Arte e Estudos Cinematográficos da Faculdade das Artes e 
das Ciências, e titular da Cátedra de Cultura Portuguesa, da Universidade 
de Montréal”, onde lecionou durante 40 anos, lê-se na mensagem do IHA, 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa (FCSH Nova).

Autor de obras como “Do Sentido das Imagens - Ensaios sobre pintura 
barroca portuguesa e outros temas ibéricos” e “Pintura e Poesia na 
Época Barroca”, Luís de Moura Sobral, marcou “a historiografia da 
arte, particularmente os estudos de pintura e da cultura visual da Idade 
Moderna em Portugal e no Brasil”, escreve o IHN.

O historiador Vitor Serrão, na sua 
página no Facebook, recorda Luís de 
Moura Sobral como “estudioso dos 
ciclos iconográficos e da simbologia 
das imagens no Barroco”, e “autor de 
títulos fundamentais para quem estuda 
a História da Arte Moderna, tanto em 
Portugal como nos seus espaços de 
influência no Mundo, sobretudo no 
Brasil”.

O professor catedrático da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa recorda 
ainda “importantes projectos científicos” 
desenvolvidos por Moura Sobral, como o 
congresso sobre o surrealismo português 
(Montréal, 1983) e, mais recentemente, o 
filme que dirigiu sobre o azulejo no Brasil 
e em Portugal, “Azulejos -- Uma Utopia 
Cerâmica” (2013), distinguido pelos 
prémios SOS-Azulejo.

Moura Sobral organizou ainda o 
congresso internacional “Struggle for 
Synthesis” (Braga, 1996), as exposições 
“Bento Coelho e a cultura do seu tempo” 
(1998), para o Instituto Português do Património Cultural, “XVII” (2004), 
dedicada à pintura portuguesa seiscentista, que esteve no Museu Nacional 
de Arte Antiga, e “Pinturas do Barroco em Sevilha e no Algarve: Contatos, 
Coincidências e Divergências”, patente em Faro, em 2017.

Em 2013, em Montreal, organizou também o colóquio “Presença da 
Cultura Lusófona nas Eras Pré-moderna, Moderna e Contemporânea”.

Foi ainda responsável pelo número especial da Revue de l’Art’ (Paris, 
2001) dedicado à arte portuguesa.

Luís de Moura Sobral era esperado em Lisboa, no próximo mês de 
Novembro, para participar, como orador convidado, no colóquio “Porque o 
amor é forte como a morte -- O Cântico dos Cânticos, Paradigma Universal 
da Cultura Portuguesa”, a realizar nos dias 17 e 18, na Biblioteca Nacional 
de Portugal.

De acordo com o poeta Gonçalo Salvado, organizador deste encontro e 
comissário da mostra “Beija-me com os Beijos da tua Boca -- O Cântico 
dos Cânticos -- Exposição Bibliográfica e Iconográfica”, Luís de Moura 

Sobral preparava a comunicação “O Pintor Bento Coelho da Silveira 
(Lisboa, 1617 - Lisboa, 1708) e o Cântico dos Cânticos. Um caso único 
na Europa. O primeiro pintor a ‘ilustrar’ o Cântico dos Cânticos”.

Num debate publicado esta semana pela revista francesa Perspective, 
num número dedicado a Portugal e aos países lusófonos, Luís de Moura 
Sobral sintetiza “desafios e questões fundamentais que se colocam 
hoje à História da Arte” e insiste “no papel ativo que cumpre a todos os 
historiadores”, segundo o IHN.

Luís de Moura Sobral era académico correspondente da Academia 
Nacional de Belas Artes e Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

NDR. A notícia chegou-nos assim. Seca. Fria, como a tarde começava 
a fazer-se sentir. Era alguém a quem sempre desejamos êxitos que 
sabíamos plenamente ao seu alcance. Homem de grande sensabilidade 
e humanismo, estava sempre disposto a colaborar com quem quer que 
fosse e sobretudo, com escolas — portuguesas — de preferência, dentro 

daquela  preocupação de ensinar e 
facilitar o conhecimento do Bom e do 
Belo aos mais e menos novos.

Tive o prazer de com ele confraternizar, 
trocar pequenos conhecimentos 
por vezes atractivos e talvez des-
conhecidos do ilustre professor de 
quem publicaremos na próxima 
edição reportagem e biografia mais 
extensa.

A sua simplicidade cativava qualquer 
um.

Recordo o dia em que o tinha 
convidado a fazer uma conferência 
sobre o Azulejo Português aos alunos 
da Escola Portuguesa de Laval, no 
não muito longínculo ano de 1994 
e, uma colega veio dizer-me que 
um “homenzito me procurava na 
entrada”... o “homenzito” era o nosso 
conferencista e muito ilustre professor.

Adorava a sua forma de explicar. 
Segui durante tempos as suas 
conferências na Universidade de 

Montreal e algumas vezes me inscrevi como aluno apenas para poder 
acompanhar o seu conhecimento da História da Arte.

Luís Manuel de Moura Portugal Sobral, nasceu num 24 de Junho de 
1943 e faleceu, desconheço ainda a razão, com 78 anos em Montreal. 
Regularmente telefonava-lhe ou enviava e-mail felicitando-o e desejando-
lhe um óptimo dia de aniversário.  

Vou procurar informações para poder levar ao conhecimento dos nossos 
prezados leitores, uma figura que sempre representou Portugal por 
valores próprios, dignificando todos os que se sentem PORTUGUESES.

Esta página, acrescentada ao conjunto já enviado para  publicação no 
próximo sábado, força a recolha desse material, somente para transmitir 
a dôr provocada pela informação chegada há poucos minutos.

Descanse em PAZ e muitíssimo grato, caríssimo e emérito professor, 
pelos excelentes momentos que nos permitiu partilhar.

Raul Mesquita


