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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

Parafraseando...
Recebeu-se um texto muito interessante da autoria do mundialmente 
conhecido patologista Manuel Sobrinho Simões, que gostaria de publicar 
na íntegra todavia, na impossibilidade de o fazer devido ao longo espaço 
necessário, predispus-me a dissecar o conteúdo dando à estampa o 
essencial, parafraseando o autor em algumas ocasiões.

Manuel Sobrinho Simões é, como sobejamente conhecido, um líder na 
medicina. Um dos seus pensamentos mais recentes no que concerne o 
campo medical, foi a afirmação de que muitos médicos necessitam de rever 
a dialéctica que utilizam com os seus pacientes, porque anunciam muito 
rapidamente ao paciente ter “cancro”, o que não é necessariamente exacto. 
Acontece o paciente ter alguns sintomas que não se concretizam e somente 
servem para assustar o doente até porque ao afirmarem uma doença dessa 
gravidade, torna-se difícil fazer marcha atrás no prognóstico. Daí, portanto, 
a necessidade de bem avaliar a situação e dar-lhe a gravidade que seja 
real. Pode-se deixar o dito cancro avançar,  se for caso disso,  porque em 
várias situações, o problema estanca ali. Um sobressalto feliz, finalmente.

No entanto, este longo parágrafo serve apenas de intróito ao tema principal. 
A situação actual em Portugal. De notar, que a referência vem duma 
entrevista realizada em 2013...sendo todavia, muito actual.

A entrevista começou por salientar que em 3 semanas, o país teve 4 dias 
de descanso. Feriados, dias de greve, tolerâncias de ponto etc., o que 
representa uma perda para a produção de que Portugal necessita, não 
só para se aguentar no euro, como para contrariar a crise política e os 
interesses de masse desses aproveitadores do Estado, os políticos. Parece 
evidente que os Portugueses  não gostam de um trabalho fixo já que, quem 
se desloca todos os dias para uma ocupação onde tenha de assinar o 
ponto, é tido como um falhado.

E continua dizendo que quando se tornou professor catedrático, os próprios 
amigos de Arouca ficaram decepcionados, ao saberem de que se tinha 
tornado num cumpridor das mesmas rotinas. Ele defendeu o princípio dos 
médicos em serviço nos Hospitais,de  confirmarem, a hora e data  de entrada 
ao serviço porque deve ser assim, caso contrário, as pessoas abusam e 
ninguém respeita coisa nenhuma.

É evidente que esta forma de viver e de agir não é apenas portuguesa. A 
Europa encontra-se a braços com um problema idêntico com a França a 
não conseguir manter o estado social que lhe deu nome e fama. Foi graças 
à exploração do Contiente Africano e da América do Sul que conseguiram 
equilibrar tão bem como mal a situação financeira. O afastamento das 
fábricas e as economias emergentes muito competitivas (lembremos a 
China, por exemplo) obrigaram a criação de menos riqueza. A mudança da 
idade de reforma em França é uma resultante desta situação.

Com o crescimento da Índia, China e Brasil, principalmente,  a Europa 
ressentiu-se e as pessoas começaram a compreender terem de mudar de 
vida pois a época dos subsídios acabou. Para nós portugueses, dependentes 
das tradições  culturais mediterrânicas, da geografia, clima e religião, 
sentimo-nos mais próximos do norte de Àfrica do que do norte da Europa. 
As diferenças de modo de viver e de cultura, do frio e da falta de artigos a 
que nos habituámos, naquelas zonas europeias, não nos obrigaram a criar 
e a plantar, até porque sempre gostamos de desenrascar. Procurar noutros 
lados. Mas tudo isto vai mudar.

Não podemos esquecer de que há muito tempo que gastámos acima das 
nossas possibilidades. Concederam subsídios aos agricultores para não 
produzirem, criando um bando de deprimidos e alcoólicos, roubando-lhes o 

prestígio e a dignidade pessoal.

E isso enraivece-me. A desnorteação do governo actual. E dos passados. 
Considerando de que o futuro não garante melhorias. Portanto, temos um 
povo excelente que em todo o mundo deixa boas marcas de trabalho e 
estabilidade Terá de saber-se encorajá-lo para que continue a trabalhar e a 
produzir na agricultura e pesca. Para o país.

Os portugueses durante muito tempo pensaram que o Estado e as suas 
instituições não podiam falir. Agora, com os cortes de 10% aos funcionários 
do Estado e talvez para o ano sejam 20% retirados do mesmo modo, já 
mudaram de ideias e veêm que a situação é séria. Quando acabará não 
sei. Mas vai manter-se.

Mas em vez de pensar a sério, sonhamos com TGV e outras despesas 
faraónicas, apenas por capricho ou vaidade já que não está de modo algum 
confirmado, antes pelo contrário, a rentabilidade dessas transformações. 
Seja em combóios, seja em aeroportos.

Mas os portugueses gostam de ser enganados. É sina nossa.

Virá uma vez mais o FMI. Não sei se a intervenção dele será ou não 
inevitável. Talvez seja bom para procurar pôr ordem na casa. Se não formos 
capazes de o fazer ou desapareçam os milhões que a Europa  concedeu. 
Não ficarei de modo algum beliscado se o FMI imposer normas de controlo 
e de transparência.  Teremos de mudar de vida. De evitar o desastre que 
se anuncia porém, satisfeito se tivermos de aceitar a solução do Fundo 
Mundial em vez de saltarmos do euro e formos para soluções mágicas, com 
desvalorização da moeda, altivos e sós.

Quanto ao Euro, a nossa entrada foi uma oportunidade mal aproveitada. 
Apesar de tudo, foi muito melhor do que ficar de fora. Apenas desbaratámos.
uma quantidade enorme de dinheiro com as construções de auto-estradas 
sem aproveitar os fundos recebidos para a inovação e desenvolvimento do 
país. Em contrapartida temos uma quantidade de automóveis de luxo, iates 
e terceiras casas em número obsceno em comparação com o nível de vida 
da população.

É certo que os países fortes como a Alemanha não irão tolerar os nossos 
esquemas. Serão implacáveis porque é o projecto da UE que está em causa. 
A Índia e a China ultrapassam já a realidade da Europa tanto em número de 
profissionais recém formados, que em matéria de desenvolvimento social 
e medical. Os chineses têm hospitais que de longe, são muito superiores 
aos nossos São João no Porto ou o Santa Maria em Lisboa. Ponhamos de 
lado as eternas discussões — se temos ou não profissionais em número 
suficiente, ou a qualidade do café servido na cantina é boa ou má —  que 
nada resolvem e vamos tentar perceber a frequência das complicações e 
da mortalidade dos doentes. Da sua qualidade de vida.

A Educação terá de ser  melhorada sobretudo nestas três matérias, a 
língua materna, a matemática e as ciências. Não podemos defraudar as 
expectativas das famílias.  Em muitos casos essas famílias fizeram muitos 
sacrifícios para custear os estudos dos filhos, inscritos em escolas e 
universidades privadas, em cursos sem saída.

E uma coisa é certa. Teremos de nos esforçar em todos os sentidos de forma 
a pagarmos a dívida astronómica que temos na Europa ou sugeitarmo-nos 
a que ninguém mais nos emprestará dinheiro, num futuro próximo. E isso, 
será o fim.

Não esqueçamos de que a evasão e a fraude fiscal são duas ds grandes 
marcas nacionais. A corrupção é outro crime sem castigo.

Raul Mesquita
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Eanes, o Presidente 
do 

25 de Novembro
Rui Ramos/Observador

Texto

Eanes foi um enigma, foi o militar de cara fechada, foi o «Presidente de 
todos os portugueses», foi o inimigo de Soares e Sá Carneiro. Tudo visto e 
revisto, o país deve-lhe muito. Ensaio de Rui Ramos em 2017    

Há quarenta e seis anos, acabou em Lisboa o poder da chamada “esquerda 
militar” que, ligada ao PCP e à extrema-esquerda, 
protagonizou em Portugal, em 1975, a última revolução 
socialista da Europa. Mas o confronto do 25 de Novembro, 
vencido pelos “moderados” do Movimento das Forças 
Armadas, não significou só isso. O 25 de Novembro 
definiu o regime democrático durante os anos seguintes 
e, acima de tudo, fez emergir aquele que viria a ser o 
primeiro Presidente da República democraticamente 
eleito e o último presidente do Conselho da Revolução.

Um enigma

O general António Ramalho Eanes é talvez a figura mais 
enigmática da nossa história recente. Como é que um 
jovem tenente-coronel (tinha 41 anos) de quem muito 
pouca gente ouvira falar no Verão de 1975, se converteu 
no candidato dos maiores partidos à Presidência da 
República em 1976? Como é que um candidato apoiado 
pelo PS, pelo PSD e pelo CDS contra o PCP, foi, nos 
anos seguintes, veementemente contestado pelos 
líderes do PS, do PSD e do CDS, e quase só acatado 
pelo PCP? Como é que um Presidente da República 
que afirmou ter um projecto de sociedade igual ao do 
PSD e do CDS, se converteu na última grande esperança de Álvaro Cunhal 
para aumentar a influência política do PCP? Muito disto tem a ver com o 25 
de Novembro e com o papel de Eanes nesse momento.

O pacto de transição democrática em Portugal

A 25 de Novembro de 1975, as várias facções político-militares que então 
disputavam o poder em Portugal procuravam sobretudo alterar a correlação 
de forças. Tal como no caso do confronto de 11 de Março, ninguém quis 
admitir a iniciativa e todos clamaram estar apenas a defender-se. Houve 
dramas nas ruas, como durante o cerco dos Comandos à Polícia Militar a 
26 de Novembro, mas tudo o que foi verdadeiramente importante decorreu 
de facto nos corredores e gabinetes de palácios e quartéis, em reuniões ou 
ao telefone. Ninguém alguma vez contou tudo o que se passou, porque de 
facto ninguém estava a par de tudo o que se passava. Quarenta anos depois, 
as teorias da conspiração persistem. Tanto no 11 de Março como no 25 de 
Novembro, os vencidos viram-se arrumados como “contra-revolucionários” 
e “inimigos do 25 de Abril”. No 11 de Março, os derrotados tinham sido os 
chamados “spinolistas”, próximos do PS e do PPD; no 25 de Novembro, 
foram os oficiais da “esquerda militar” (segundo a designação de Álvaro 
Cunhal), alinhados com o PCP e a extrema-esquerda.

No dia 25 de Novembro, Eanes dirigiu as operações em Lisboa contra a 
“esquerda militar”, a partir do quartel dos Comandos na Amadora. O risco 
era grande. Ninguém, ao princípio, tinha demasiada certeza sobre de que 
lado estaria o Presidente da República, o general Costa Gomes. A “esquerda 
militar”, com os seus paraquedistas, fuzileiros e restantes unidades do 
Comando Operacional do Continente (COPCON), parecia dispor mesmo 
de força, para além da que lhe poderia dar, na rua, o PCP e a extrema-
esquerda.

Mesmo quando Costa Gomes tomou o partido dos “moderados”, ou quando 
Otelo Saraiva de Carvalho, o comandante do COPCON, se entregou no 
Palácio de Belém, ou ainda quando Álvaro Cunhal, finalmente, decidiu 
não continuar a medir forças — mesmo nesse momento, muito poderia 
ter corrido mal. Depois de mais de um ano de revolução, havia em todos 
os lados demasiada gente armada. Teria bastado uma unidade militar ou 
umas centenas de militantes decidirem resistir até ao fim, para que a vitória 
dos “moderados” tivesse sido manchada de sangue. Os vencedores do 25 
de Novembro evitaram baixas, e foi essa, talvez, a sua maior vitória: 
ninguém, depois, pôde deslegitimar o seu triunfo como tendo sido obtido 
à custa de uma tragédia. Em vez disso, foi como que uma passagem de 
poder razoavelmente ordeira.

Os portugueses aprenderam-lhe o nome nos dias seguintes ao 25 de 
Novembro, quando o viram de camuflado, óculos escuros e uma cara 
fechada, em que um sorriso parecia sempre esforçado. Ficaria como a sua 
imagem de marca.

A relutância em combater não tinha apenas a ver com qualquer humanismo, 
mas também com a dependência em que os oficiais do Movimento das 
Forças Armadas e os vários partidos políticos estavam uns dos outros, 
mesmo quando se dividiam e confrontavam. Toda a gente queria mandar 
no Estado e impor a sua visão do mundo, e estava para isso disposta a 

perseguir e a prender. Mas pouca gente queria arriscar 
uma guerra civil. O PCP sabia que estava num país da 
NATO, onde não podia contar com a ajuda soviética para 
ocupar um país que, no Verão de 1975, se mostrara, a 
norte, violentamente anti-comunista. Os “moderados” 
sabiam que uma repressão efectiva do PCP implicaria um 
autoritarismo em que seriam talvez ultrapassados pelos 
mais conservadores. Não se podiam, portanto, dispensar 
totalmente uns aos outros. Por isso, em Dezembro de 
1975, o PCP foi condenado por todos como “golpista”, 
mas permaneceu no VI Governo Provisório.

Eanes correspondia bem à conveniência de estabelecer 
contactos entre correntes diferentes e até opostas. No 
25 de Novembro, fez a ponte entre os “moderados”, 
basicamente os oficiais do “Grupo dos Nove” (os nove 
membros do Conselho da Revolução que no Verão 
de 1975 haviam contestado o governo de Vasco 
Gonçalves), então à volta de Costa Gomes, e a chamada 
“direita militar”, em que cabiam os spinolistas e a maioria 
da oficialidade conservadora. Mas era também amigo 
pessoal de Otelo Saraiva de Carvalho, o comandante do 
COPCON.

Os portugueses aprenderam-lhe o nome nos dias seguintes ao 25 de 
Novembro, quando o viram de camuflado, óculos escuros e uma cara 
fechada, em que um sorriso parecia sempre esforçado. Ficaria como a 
sua imagem de marca. Graduado em general e nomeado chefe do Estado-
Maior do Exército, Eanes dirigiu, nos meses seguintes, o desmantelamento 
do militarismo revolucionário do PREC. Com Eanes desapareceu o exército 
dos plenários, das moções, das arengas inflamadas, das votações de braço 
no ar, das barbas e cabelos compridos. Foi Eanes quem libertou o país dos 
bandos fardados que mandavam em tudo no Verão de 1975. Satisfez desse 
modo a primeira condição para a reconstituição de um Estado de Direito e 
para uma real evolução democrática em Portugal.

As razões pela qual foi escolhido para candidato a Presidente da República 
foram exactamente as mesmas pelas quais foi incumbido do comando 
operacional a 25 de Novembro. Era um homem-charneira, capaz de 
falar com gente variada. Era também um militar sem as insondáveis 
habilidades de Costa Gomes, nem os fumos bonapartistas de Spínola, 
ou a irresponsabilidade dos jovens oficiais revolucionários de 1975. Era 
ainda um homem disciplinado, de vida regular e sóbria, em quem se podia 
confiar para manter a dignidade condizente com a função presidencial. Em 
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1976, segundo um testemunho no recente livro de Isabel Tavares (Ramalho 
Eanes, o Último General), retirava do ordenado de chefe do Estado-Maior 
do Exército, para seu uso pessoal, apenas o equivalente ao ordenado de 
tenente-coronel, e guardava o resto num envelope para pagar despesas 
oficiais.

▲ Eanes era um homem disciplinado, de vida regular e sóbria, em quem se 
podia confiar para manter a dignidade condizente com a função presidencial

Pareceu assim o personagem mais adequado para continuar os equilíbrios 
políticos atingidos depois do 25 de Novembro. Porque o 25 de Novembro 
representou um grande compromisso, uma espécie de pacto de transição 
democrática. É sabido que a Espanha transitou para a democracia através 
de um pacto entre os franquistas e os seus opositores, e contrasta-se 
geralmente esse processo com a democratização em Portugal. Em Portugal, 
a democracia teria chegado através de uma revolução, em ruptura com 
a ditadura salazarista. Mas a democracia portuguesa não se constituiu 
apenas em ruptura com o salazarismo. Constituiu-se também contra a 
situação revolucionária criada em 1974-1975. Ora, a saída dessa situação 
revolucionaria em Portugal consistiu também num pacto de transição, 
entre aqueles que queriam um regime de tipo europeu ocidental, e aqueles 
que, em 1975, haviam tentado iniciar o caminho para uma ditadura de tipo 
soviético.

Em Espanha, o pacto de transição de 1977-1978 manteve, durante 
décadas, as heranças e os símbolos do franquismo; em Portugal, o pacto 
de transição do 25 de Novembro manteve a herança e os símbolos do 
revolucionarismo, a começar pela Constituição da República na sua versão 
de Abril de 1976. A constituição garantia a democracia, mas ainda limitada 
por um poder militar revolucionário; e admitia a iniciativa privada, mas 
condicionada pela estatização de áreas fundamentais da economia. Era um 
regime esquizofrénico, em que por um lado se preparava a adesão à CEE 
(desde 1977), e por outro lado ainda se discutia seriamente, de acordo com 
a Constituição, a “socialização” da economia. É no contexto deste regime 
– a que Sá Carneiro chamaria a “semi-democracia” – que a presidência de 
Eanes tem de ser compreendida.

O Presidente de todos os portugueses

Eanes foi eleito Presidente da República em Julho de 1976, com 62% dos 
votos. Em segundo lugar, Otelo Saraiva de Carvalho teve 16%. Em público, 
a extrema-esquerda fingia inquietar-se muito com o general “fascista”. A 
campanha eleitoral ainda tinha passado por momentos dramáticos, como 
o tiroteio que recebeu Eanes em Évora, então dominada pelo PCP. Numa 
atitude caracteristicamente temerária, Eanes subiu imediatamente para 
cima do tejadilho do carro, impassível e desafiador.

Eanes apresentou-se como o Presidente de todos os portugueses

Em Novembro de 1976, Eanes patrocinou o Relatório da Comissão de 
Averiguação de Violências sobre Presos Sujeitos às Autoridades Militares. 
O prefácio, da responsabilidade da Presidência da República, é a mais 
violenta condenação oficial do PREC de 1975 e do seu “Estado de não-
direito”. O PCP e a extrema-esquerda reagiram em choque. Mas Eanes era 
também o Presidente que fazia questão de mencionar o “socialismo” como 
máximo objectivo nacional. Era o Presidente que despertava esperanças 
em políticos persuadidos pela onda de “liberalização” que então começava a 

sentir-se no mundo ocidental, e que 
inspiraria as vitórias de Thatcher no 
Reino Unido (1979) e de Reagan nos 
EUA (1980), mas que ouvia também 
o coronel Melo Antunes, conselheiro 
da revolução com muita simpatia 
pelo militarismo progressista do 
Terceiro Mundo. Era o Presidente 
que impedia a reconstituição do 
MFA, mas também o Presidente que 
mantinha a relevância do Conselho 
da Revolução como verdadeiro 
tribunal constitucional.

Eanes não se conservou apenas 
fiel ao compromisso ideológico do 
25 de Novembro, mas também 
ao seu compromisso institucional, 
consubstanciado no desempenho 
da Presidência da República por 
um chefe militar, então também 
Chefe do Estado-Maior das Forças 
Armadas. Provavelmente, nenhum Presidente da República desde Sidónio 
Pais acumulou tanto poder como Eanes. Era ao mesmo tempo chefe de 
Estado, chefe efectivo das Forças Armadas e presidente do último órgão de 
soberania deixado pelo MFA, o Conselho da Revolução. Como Presidente, 
podia demitir e nomear governos e dissolver a Assembleia da República. 
Como presidente do Conselho da Revolução, podia vetar as leis aprovadas 
na Assembleia da República. Para alguns militares, o presidencialismo 
militar foi uma maneira de preservarem um destaque político a que se 
haviam habituado depois do 25 de Abril de 1974. Mas atraiu também muitos 
dos membros da nova classe política democrática.

Portugal viveu, depois de 1976, um tempo de ressaca: ressaca da revolução, 
mas também ressaca de um crescimento económico que perdera, desde 
1974, o fulgor que tivera nos anos anteriores. Esta foi a época da maior 
inflação na Europa ocidental desde os anos 20, com uma crise do petróleo 
pelo meio. Em Portugal, a economia havia sido desestruturada pela 
revolução, a população aumentara com os retornados, e os desequilíbrios 
recorrentes impuseram duas intervenções do FMI, em 1978 e em 1983. 
A entrada na CEE ameaçava nunca mais passar de uma longa espera. O 
esquerdismo, em agonia, era então uma fonte de terrorismo (“luta armada”) 
— em Portugal através das FP-25. Ainda ninguém tinha a certeza de que a 
democracia pudesse durar.

Atreito, em privado, a um humor por vezes desconcertante, adoptou 
quase sempre, em público, um tom “moral”, com um sotaque que o ligava 
ao “Portugal profundo”. A classe política lisboeta foi por vezes tentada a 
escarnecer esse estilo.

Por tudo isto, havia muitos políticos disponíveis para admitir que uma acção 
política eficaz, fosse qual fosse o seu sentido, dependia de uma chefia como 
a que Eanes encarnava: militar, honesta, patriota. O sistema eleitoral tinha 
sido feito para dificultar maiorias absolutas de um só partido e as relações 
entre os partidos não auguravam alianças estáveis. O Presidente, de cuja 
confiança política dependia o governo, surgiu como o natural propiciador 
de acordos. Nunca faltaram, por isso, candidatos a educadores do príncipe. 
Eanes ouviu muita gente, estudou. Com tantos políticos a precisar dele, é 
natural que quase se tivesse convencido de que ele não precisava deles. 
Acabou mesmo, entre 1978 e 1979, por promover directamente a formação 
de governos: os célebres “governos de iniciativa presidencial”. Por vezes, 
deixou-se fascinar pela política como uma técnica de combinar e de repartir.
Atreito, em privado, a um humor por vezes desconcertante, adoptou quase 
sempre, em público, um tom “moral”, com um sotaque que o ligava ao 
“Portugal profundo” (Miguel Torga, o poeta “telúrico”, era uma das suas 
favoritas fontes de citações). A classe política lisboeta foi por vezes tentada 
a escarnecer esse estilo elevado e as suas origens provincianas. Mas 
Eanes, filho de um construtor civil da Beira interior, apenas representava, 
a esse respeito, a experiência de muitos portugueses que nos anos 50 
e 60 chegaram pela primeira vez às cidades e aos liceus. No Palácio de 
Belém, manteve-se como um inquilino honesto, fazendo questão de pagar 
as contas. Recusou-se a receber aumentos de ordenado.

Para escapar a categorizações, Eanes insistiu em definir-se como 
“o Presidente de todos os portugueses”, numa reminiscência talvez 
inconsciente da aspiração do rei D. Manuel II, entre 1908 e 1910, de ser 
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“o rei de todos os portugueses”, incluindo dos seus inimigos republicanos. 
Eanes foi de facto o Presidente de todos os portugueses, até pelo modo 
como quase toda a gente, em diferentes momentos e por razões diferentes, 
acabou por ser eanista ou ter acessos de eanismo. Se é talvez possível 
definir Eanes, não é tão fácil definir o “eanismo”. O Presidente suscitou 
as esperanças de todos: em 1976, o PS, no governo, pensou que teria 
nele o seu Carmona; em 1978, o PSD e o CDS, na oposição, esperaram 
que o Presidente patrocinasse uma “convergência democrática” que os 
levasse para o governo e lhes permitisse reverter o legado da revolução 
comunizante; em 1980, a esquerda, incluindo o PCP, viu-o como o último 
baluarte para resistir à vaga liberalizadora da Aliança Democrática, que em 
Dezembro de 1980 confrontou Eanes com outro general, Soares Carneiro 
(Eanes ganhou, com 56% dos votos, contra 40% para Soares Carneiro).

▲ Eanes teria o mesmo efeito divisivo no PS. Em 1980, Mário Soares 
recusou-se a apoiar a sua recandidatura e viu-se por isso forçado a 
suspender a sua liderança do PS

Nada era simples, como se pode constatar pela acidentada vida de um dos 
governos de iniciativa presidencial, o de Carlos Mota Pinto, em 1978-1979. 
Mota Pinto apresentou talvez o mais radical programa de reformas até 
então. O PCP encarou-o como a maior ameaça da “reacção” desde 1974. 
Mas Mota Pinto tinha sido um antigo militante do PPD, donde saíra em 
divergência com Sá Carneiro. A sua escolha pareceu por isso a Sá Carneiro 
uma manobra malévola para desestruturar o PSD. E a atitude perante o 
governo de Mota Pinto inspirou, de facto, a maior cisão de sempre de um 
partido político em Portugal, quando, em Abril de 1979, quase metade da 
bancada parlamentar do PSD abandonou o partido.

Eanes teria o mesmo efeito divisivo no PS. Em 1980, Mário Soares recusou-
se a apoiar a sua recandidatura e viu-se por isso forçado a suspender a 
sua liderança do PS. De facto, Eanes esteve quase sempre em tensão 
e em conflito com os líderes do PS e do PSD, e portanto com todos os 
chefes de governo partidários durante a sua presidência (Soares em 1976-
1978 e em 1983-1985, Sá Carneiro em 1980 e Francisco Pinto Balsemão 
em 1981-1983). Eanes acabou assim por servir de polo de consenso, mas 
contra ele próprio. Em 1982, os líderes dos grandes partidos entenderam-
se finalmente numa revisão constitucional feita para diminuir os poderes 
presidenciais. Os governos passaram desde então a ser independentes da 
confiança política do Presidente. Em 1985, o rancor dos líderes partidários 
a Eanes era ainda suficientemente grande para o Presidente não ter sido 
convidado para a cerimónia pública da assinatura do tratado de adesão à 
CEE, a 12 de Junho.

O “eanismo” foi muitas coisas opostas em diferentes momentos. Em nenhum 
momento predominou a clareza. Em entrevista para o livro de Isabel Tavares, 
João Botequilho recordou como a Comissão de apoio à recandidatura de 
Eanes, em 1980, era “uma desorientação cheia de opiniões”. A última 
encarnação do eanismo esteve no Partido Renovador Democrático, que 
Eanes patrocinou no seu último ano de mandato presidencial, inicialmente 
através das intervenções públicas da sua mulher, Manuela Eanes. Entre 
1985 e 1987, o PRD ilustrou bem o carácter paradoxal do eanismo. A 
ideia do “partido presidencial” era muito antiga. Os que aconselhavam a 
projecção partidária do Presidente argumentavam que tal como um partido, 
antes de 1982, tinha precisado do Presidente da República para governar, 
o Presidente da República, depois de 1982, precisava de um partido para 
ter influência.

Eanes foi um dos protagonistas da nossa história a quem o país mais deve, 
a começar pelo mais básico de tudo numa democracia: a paz e a legalidade. 
Na presidência, mesmo nos momentos mais tortuosos, nunca perdeu de 
vista essa prioridade.

O PRD apareceu como um partido decididamente moralista e provinciano. 
Mas este movimento de revolta ética contra os “políticos” enveredou 
desde cedo pelo manobrismo equívoco de que acusava a elite partidária 
estabelecida. Apelou sobretudo, até pelas origens de alguns dos seus 
dirigentes, aos eleitores do PS, cuja votação reduziu a metade nas eleições 
legislativas de 1985 (o PS desceu de 36% para 20% dos votos, e o PRD 
obteve 18% dos votos e 45 deputados). Permitiu assim a vitória de Cavaco 
Silva, apesar de um dos piores resultados do PSD (29%).

O impacto contraditório do eanismo não ficou por aí. Em 1985, houve no 
PRD quem estivesse tentado a entrar no governo com o PSD. Mas, em 
1987, o PRD propôs-se formar uma nova maioria com o PS e o PCP, e 
substituir o PSD no governo, apesar de Cavaco Silva ter sido o único chefe 
de governo partidário com quem Eanes, enquanto Presidente, se dera bem. 
Álvaro Cunhal encarou então o eanismo como a via para fazer regressar 
o PCP à área do poder. Em 1986, aliás, já tinham partilhado um candidato 
presidencial, Salgado Zenha. Tal como dessa vez, nada correu bem. A 
“geringonça” entre PS, PRD e PCP inspirou a máxima repugnância ao 
Presidente Mário Soares, para quem Eanes era ainda o inimigo principal. 
Soares dissolveu a Assembleia da República e deu a Cavaco Silva a 
oportunidade de obter uma maioria absoluta. Anos depois, em 1995, já 
acabado o eanismo, Eanes apoiaria a candidatura presidencial de Cavaco 
Silva, tal como em 2006 e em 2011. Mas, em 2016, prefere Sampaio da 
Nóvoa.

O presidente de Novembro

Eanes foi muitas coisas. Foi o último 
de uma linhagem de Presidentes 
militares que vinha desde a eleição 
do general Carmona em 1928. Foi 
também, com apenas 41 anos ao 
começar o primeiro mandato, o mais 
jovem Presidente da República 
de sempre. Foi o Presidente da 
transição democrática em Portugal. 
Mas foi, acima de tudo, um dos 
protagonistas da nossa história a 
quem o país mais deve, a começar 
pelo mais básico de tudo numa 
democracia: a paz e a legalidade. Na 
presidência, mesmo nos momentos 
mais tortuosos, nunca perdeu de 
vista essa prioridade. No fundo, foi 
sempre o comandante do 25 de 
Novembro.
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Le Génocide des Chrétiens du Nigeria 
par les Djihadiste va en s’Intensifiant

par Raymond Ibrahim

Traduction du texte original: The Jihadist Genocide of Christians in Nigeria 
Intensifies

Concernant les chrétiens au Nigeria, le « pur génocide » en cours – 
l’expression est celle d’observateurs internationaux - atteint de nouveaux 
sommets.

•	 « Jamais un gouvernement ne s’est conduit de manière aussi 
maléfique que celui qui est aux manettes aujourd’hui. Ce 
gouvernement soutient activement l’effusion de sang au Nigeria. 
On nous tue tout simplement parce que nous ne sommes pas 
musulmans. Ces djihadistes peuls malfaisants qui tuent des gens, 
détruisent leurs maisons et leurs terres agricoles, bénéficient du 
soutien du gouvernement. Quand nous tentons de nous défendre, 
le gouvernement procède à des arrestations. Quel genre de justice 
est-ce là ? » — Le révérend Jacob Kwashi, évêque anglican, lors 
des funérailles de 17 chrétiens assassinés, Morning Star News, 30 
août 2021.

•	 « Un génocide est en cours dans le sud de Kaduna contre la 
population autochtone chrétienne... Pas une seule église ou école 
n›est restée debout. Pas un seul berger (peul) n›a été appréhendé 
pendant toutes ces années.... les médias occidentaux pensent 
que nos vies ne valent pas une ligne... c’est très regrettable ». — 
Jonathan Asake, ancien membre de la Chambre des représentants 
du Nigeria, The Epoch Times, 4 août 2021.

•	 « Le gouvernement et ses partisans affirment que les meurtres n’ont 
aucune connotation religieuse. Comment expliquent-ils alors que les 
terroristes et les bergers ciblent essentiellement les communautés à 
majorité chrétienne et les dirigeants chrétiens ? » — The Christian 
Association of Nigeria, International Center for Investigative 
Reporting, 21 janvier 2020.

•	 « Comment expliquer aux chrétiens nigérians qu’ils ne vivent pas un 
conflit religieux quand ils voient des Peuls entièrement vêtus de noir 
qui scandent ‹Allahou Akbar !› et hurlent ‹Mort aux chrétiens. » — 
Sœur Monica Chikwe, Crux, 4 août 2019.

Depuis juillet 2009, date du début de l’insurrection islamique au Nigeria, 
plus de 60 000 chrétiens ont été assassinés ou enlevés. Les chrétiens 
kidnappés ne sont jamais revenus et leurs proches pensent qu’ils sont 
morts. Sur la même période, 20 000 églises et écoles chrétiennes environ 
ont été incendiées et détruites. Photo : la première mission de l’Église 
africaine incendiée à Jos, au Nigéria, le 6 juillet 2015. (Photo de l’AFP via 
Getty Images)

Le « pur génocide » - terme utilisé par plusieurs observateurs internationaux 
-perpétré contre les chrétiens du Nigeria, atteint aujourd’hui de nouveaux 
sommets.

Depuis juillet 2009, date du début de l’insurrection islamique au Nigeria - Boko 
Haram d’abord, puis les bergers musulmans Peuls, qui se sont radicalisés 
et pratiquent le djihad - plus de 60 000 chrétiens ont été assassinés ou 
kidnappés. Les chrétiens enlevés ne sont jamais revenus et leurs proches 
pensent qu’ils ont été tués. Parallèlement, sur la même période, environ 20 
000 églises et écoles chrétiennes ont été incendiées et détruites.

Nombre de ces statistiques ont été rendues publiques le 4 août 2021, 
par la Société internationale pour les libertés civiles et la primauté du 
droit (Society for Civil Liberties and Rule of Law). Cette ONG de défense 
des droits de l’homme également appelée « Intersociety » est basée au 
Nigeria. L’ensemble du rapport vaut le détour, mais les informations les plus 
importantes sont citées ci-dessous :

« De juillet 2009 à juillet 2021..., une analyse indépendante a évalué le 
nombre total de chrétiens assassinés ... à environ 43 000... Les meurtres 
sont imputables à la propagation de l’islamisme radical au Nigeria...

« [L]es djihadistes islamiques mais aussi l’esprit du jihad qui règne au sein des 
forces de sécurité nigérianes sont à l’origine d’au moins 18 500 disparitions 
de personnes ayant très peu de chances d’être retrouvées vivantes... Au 
Nigeria, la plupart des musulmans enlevés par les djihadistes finissent par 
être relâchés sans condition, alors que leurs homologues chrétiens sont 
tués en captivité ou convertis de force à l’islam...

« Les atrocités commises par les djihadistes contre les chrétiens (...) vont 
des extorsions aux conversions forcées en passant par la destruction 
ou l’incendie de leurs maisons, temples, églises et écoles ainsi que 
l’occupation de terres agricoles, la destruction de récoltes et autres actes 
internationalement interdits...

« Au cours des douze dernières années... pas moins de 17 500 églises et 2 
000 écoles chrétiennes et autres centres d›apprentissage ont été attaqués 
par les djihadistes et détruits tout ou partie, incendiés ou rasés. Au cours 
des sept premiers mois de 2021, plus de 300 églises ont été menacées, 
attaquées et détruites ou incendiées ...

« Ces douze dernières années, des enquêtes indépendantes indiquent que 
pas moins de 30 millions de chrétiens qui forment une ethno-religion dans le 
nord du Nigeria [à majorité musulmane] sont menacés ; dix millions d’entre 
eux ont été déracinés, six millions ont quitté leurs terres et leurs maisons 
pour éviter d’être massacrés et plus de quatre millions sont devenus des 
PDI [personnes déplacées à l’intérieur de leur pays] ... »

Le rapport d’Intersociety va jusqu’en juillet 2021, mais les massacres et 
les atrocités se sont poursuivis sans relâche après sa publication. Ainsi, un 
média a rapporté le 25 août que, dans une zone de l’État du Plateau, les 
terroristes peuls « ont, au cours des trois premières semaines d’août, tué 
70 chrétiens, obligé 30 000 autres à fuir. Ils ont aussi incendié 500 maisons 
[et 1 000 fermes] ». Davidson Malison, un leader chrétien d’une des zones 
touchées, a déploré :

« Des larmes incessantes coulent de nos yeux en tant que nation et peuple. 
La terreur que les bergers Peuls font régner sur les chrétiens d’Irigwe s’est 
poursuivie sans relâche et sans remords ni regrets.

Le révérend Ronku Aka, leader de la communauté chrétienne d’Irigwe, a 
noté :

« Pendant que les bergers Peuls attaquaient nos communautés, les soldats 
et autres agents de sécurité étaient dans les parages. Nous pensions qu’ils 
arrêteraient les envahisseurs et s’opposeraient aux destructions, mais il 
n’en ont rien fait ».

Le révérend Aka a reproché aux soldats leur passivité, mais ils ont répondu 
qu’ils « n’avaient pas reçu l’ordre de repousser les assaillants ».

Elishi Datiri, un autre leader chrétien de la région qui a perdu son troupeau 
dans ce djihad, a commenté sans ambages la situation :

« Malheureusement, ce carnage, ce génocide et cette destruction gratuite 
de propriétés sont perpétrés au vu et au su des forces de l’ordre. Le 
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gouvernement dépense des milliards pour entretenir ces soldats et policiers 
qui ne bougent pas le petit doigt pour protéger la vie et les biens de tous 
les Nigérians. Souvent même, l’armée collabore avec les Peuls pour 
commettre ces actes ignobles. Les communautés chrétiennes ont multiplié 
les pétitions, conférences de presse et communiqués ainsi que – parfois - 
les manifestations physiques pour protester contre une armée qui participe 
à la destruction des terres agricoles et des propriétés des chrétiens et exiger 
la destitution de ces soldats et officiers... Les Peuls mènent une guerre 
continue contre les Chrétiens avec l’aide et le soutien des forces de l’ordre 
qui devraient au contraire protéger leurs vies et leurs biens... Nous sommes 
consternés que le pillage de nos terres ne produise qu›indifférence chez 
les autorités chargées de faire respecter les droits de tous les peuples du 
Nigeria ainsi que le prévoit la Constitution. »

Selon un autre article du 30 août, les bergers islamistes de l’État de Kadu 
ont assassiné 36 autres chrétiens – généralement aux cris de « Allahu Akbar 
» – au cours de plusieurs raids incontrôlés tout au long du mois d’août.

Lors des funérailles de 17 de ces chrétiens assassinés, le révérend Jacob 
Kwashi, un évêque anglican qui a consacré une part importante de son 
temps à célébrer les funérailles de nombreux autres chrétiens assassinés, 
a tenu des propos peu amènes :

« Jamais un gouvernement aussi maléfique n’a été à la tête de ce pays. 
Ce gouvernement approuve l’effusion de sang au Nigeria. Nous sommes 
assassinés pour la seule raison que nous ne sommes pas musulmans. 
Ces horribles djihadistes Fulanis bénéficient du soutien du gouvernement 
qui nous tue, détruit nos maisons et nos terres agricoles, et procède à des 
arrestations lorsque nous tentons de nous défendre. Quelle justice est-ce 
là ? »

Dans la nuit du 24 août à Jos Nord, dans l’État du Plateau, des « bergers 
jihadistes Peuls » ont fait irruption dans un village chrétien où, à en croire un 
autre article de presse, ils « sont allés de maison en maison pour tuer leurs 
habitants ». Quand ils ont eu terminé, 37 chrétiens gisaient assassinés.

A l’aube du 3 août, des terroristes Peuls ont attaqué quatre autres villages 
à majorité chrétienne assassinant de 22 à 27 personnes, incendiant des 
centaines de maisons et détruisant systématiquement les récoltes et le blé. 
A l’issue de cette attaque, Jonathan Asake, ancien élu à la Chambre des 
représentants du Nigeria, a déclaré :

« Un génocide est en cours contre la population chrétienne du sud de 
Kaduna. Ils cherchent à nous intimider et nous forcent à abandonner notre 
foi ou à quitter nos terres ancestrales au profit de bergers armés. Certains 
villages... ont été attaqué au moins trois fois au cours des six dernières 
années et les fosses communes où des dizaines de personnes ont été 
enterrées témoignent de la véracité de nos propos. Pas une seule église ou 
école n’est restée debout. Aucun de ces bergers n›a jamais été appréhendé. 
Le gouvernement de l’État de Kaduna et le gouvernement fédéral font la 
sourde oreille et le reste du monde, en particulier les médias occidentaux, 
estiment que nos vies ne valent pas une ligne. »

Le 5 août, les autorités ont démoli une église à Maiduguri, capitale de l’État 
de Borno au nord du Nigeria, à majorité musulmane. Le fils du pasteur, 
Ezekiel Bitrus Tumba, 29 ans, a été abattu quand il a tenté de s’opposer 
à la démolition du bâtiment. Le dimanche 8 août, les chrétiens se sont 
rassemblés autour des ruines de leur église et ont célébré le service. Un 
chrétien a écrit sur Facebook : « Ils ont démoli le bâtiment, pensant que 
c’était l’Église. [Mais] l’Église est éternelle et indestructible ».

Par mesure de rétorsion sans doute, quatre autres églises locales ont 
été démolies, au prétexte qu’aucune d’elles n’avait été autorisée. Or de 
tels permis sont presque impossibles à acquérir à Borno, État à majorité 
musulmane. Comme l’a noté un leader chrétien local :

« Si vous voulez construire une église, aucun permis ne vous sera délivré 
pour la bonne raison que le gouvernement [licenciera] le fonctionnaire qui 
aura délivré une autorisation ».

Selon un autre article du 10 août :

« Le 2 août 2021, des bergers sunnites Peuls ont envahi l’orphelinat 
chrétien de Miango, au Nigeria incendiant chaque bâtiment. Les 147 
enfants et membres du personnel ont été évacués quelques heures avant 
l’attaque. Les enfants de l’orphelinat ont vu leurs parents assassinés par 

des terroristes musulmans sunnites tels que Boko. Haram.

« Les bergers Peuls ont procédé à des incursions dans les régions de 
Miago et Jos, détruisant 500 maisons, 5 églises et tuant 68 chrétiens. 
De nombreuses personnes ont été blessées. La loi nigériane interdit à 
quiconque de posséder une arme à feu, mais curieusement les Peuls ont 
les mêmes armes que les soldats de l›armée régulière. »

Le gouvernement du président Muhammadu Buhari se défend de tout acte 
répréhensible. Il persiste à dire que ces meurtres n’ont rien à voir avec 
la religion - ni avec la foi musulmane des coupables Peuls ni avec la foi 
chrétienne de leurs victimes. Pour le gouvernement nigérian, la violence 
et les effusions de sang sont une conséquence des conflits fonciers, de la 
pauvreté et des inégalités.

Les grands médias occidentaux – et nombre de politiciens occidentaux – 
ont repris cette idée qu’aucun génocide n’est en cours et que les violences 
commises contre les Chrétiens sont la conséquence de problèmes 
économiques.

Les Chrétiens nigérians sont si peu dupes que l’Association chrétienne 
du Nigéria a posé la question suivante : « si les meurtres n’ont pas de 
connotation religieuse » comme l’affirment le gouvernement et ses partisans 
« pourquoi alors les terroristes et les bergers ciblent-ils les communautés à 
prédominance chrétienne et les dirigeants chrétiens ? »

L’Association Chrétienne du Nigeria a également demandé :

« Comment ces affrontements peuvent-ils être considérés comme [laïcs ou 
économiques] quand un groupe [musulman] attaque, tue, mutile, et détruit de 
manière persistante tandis qu’un autre groupe [chrétien] est constamment 
tué, mutilé et voit ses lieux de culte détruits ? »

Sœur Monica Chikwe, une religieuse des Sœurs Hospitalières de la 
Miséricorde résume la situation ainsi :

« Comment expliquer aux Chrétiens nigérians qu’il ne s’agit pas dun conflit 
religieux alors quils voient des combattants Peuls entièrement vêtus de noir, 
scander ‹Allahu Akbar !› et vociférer ‹Mort aux Chrétiens.› »

Raymond Ibrahim, auteur du récent Sword and Scimitar, est Distinguished 
Senior Fellow du Gatestone Institute, Shillman Fellow au David Horowitz 
Freedom Center et Judith Rosen Friedman, Fellow du Middle East Forum.
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Revista_viva_porto
Panhard & Levassor. O nome poderá soar estranho a muitos, mas a 
verdade é que já fez muito furor em Portugal, uma vez que representa 
a marca do primeiro automóvel que circulou pelas estradas nacionais. 
Aconteceu em 1895 e as peripécias foram muitas. Volvidos mais de 
120 anos, a VIVA! recorda este momento histórico e conta-lhe o que 
é feito do veículo…

Tradicional Árvore de Natal 
regressa ao Porto

Depois de um ano ausente, devido à pandemia de covid-19, a emblemática 
árvore de Natal do Porto regressa à cidade no próximo mês.

O anúncio foi feito pela Câmara Municipal do Porto que revelou que a Praça 
General Humberto Delgado, em frente ao edifício dos Paços do Concelho, 

“acolherá a Árvore de Natal da cidade, que terá cerca de 34 metros de 
altura por 15,5 metros de largura, não sendo visitável no seu interior”.

O momento acontece no primeiro dia de dezembro, uma quarta-feira, 
feriado nacional, no mesmo dia em que as ruas da Invicta vão celebrar a 
ligação das iluminações natalícias, num total de 80 localizações.

O número de ornamentações/peças decorativas passou, este ano, para 
881, acrescentando, assim, 89 às implementadas no ano anterior.

A coordenação e implementação do projeto de iluminações de Natal no Porto 
volta a acontecer através de uma parceria entre a autarquia liderada por Rui 
Moreira e a Associação de Comerciantes do Porto, que fica responsável pelo 
“acompanhamento da execução técnica, material e financeira do contrato”.
A iniciativa é financiada pelo município, no valor de 550 mil euros.

Câmara do Porto alerta comerciantes 
para “abordagens fraudulentas”

A Câmara Municipal do Porto emitiu esta quarta-feira um comunicado, na 
sua página oficial, onde alerta os comerciantes da cidade para alegadas 
“abordagens fraudulentas” no âmbito do “Programa de Incentivo à Atividade 
Comercial”.

Em causa, segundo explica, estão falsas abordagens realizadas por 
“uma pessoa que se identifica como funcionário da Câmara do Porto, 
apresentando um cartão falso” e que “propõe o registo numa plataforma 
digital, alegadamente de iniciativa do município, para promover o 
estabelecimento comercial”.

Posteriormente, a pessoa apresenta aos comerciantes “um formulário com 
o logótipo” da autarquia e exige uma taxa de 20 euros pela inscrição.

Não sendo este um “procedimento do município” nem a alegada plataforma 
“uma iniciativa dos serviços municipais”, a Câmara Municipal do Porto pede 
aos comerciantes que se mantenham “atentos a toda e qualquer abordagem 
desta natureza” e que confirmem “sua autenticidade”.

Em caso de tentativa de burla, a situação deve ser reportada às autoridades 
competentes, completa.
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*IRLANDÊS : OS ESCRAVOS BRANCOS 
ESQUECIDOS*

Eles vieram como escravos: carga humana transportada em navios 
britânicos com destino às Américas. Eles foram enviados por centenas de 
milhares e incluíam homens, mulheres e até as crianças mais novas.

Sempre que se rebelavam ou mesmo desobedeciam a uma ordem, eram 
punidos da maneira mais severa. Os proprietários de escravos pendurariam 
suas propriedades humanas pelas mãos e incendiariam as mãos ou os 
pés como uma forma de punição. Alguns foram queimados vivos e tiveram 
suas cabeças colocadas em lanças no mercado como um aviso para outros 
cativos.

Nós realmente não precisamos passar por todos os detalhes sangrentos, 
precisamos? Conhecemos muito bem as atrocidades do tráfico de escravos 
na África.

Mas estamos falando sobre a escravidão africana? O rei James VI e Charles 
I também lideraram um esforço contínuo para escravizar os irlandeses. 
Oliver Cromwell, da Grã-Bretanha, aprimorou essa prática de desumanizar 
o vizinho do lado.

O comércio de escravos irlandês começou quando James VI vendeu 
30.000 prisioneiros irlandeses como escravos para o Novo Mundo. Sua 
Proclamação de 1625 exigia que prisioneiros políticos irlandeses fossem 
enviados ao exterior e vendidos a colonos ingleses nas Índias Ocidentais.

Em meados dos anos 1600, os irlandeses eram os principais escravos 
vendidos para Antígua e Montserrat. Naquela época, 70% da população 
total de Montserrat eram escravos irlandeses.

A Irlanda rapidamente se tornou a maior fonte de gado humano para os 
comerciantes ingleses. A maioria dos primeiros escravos do Novo Mundo 
era na verdade branca.

De 1641 a 1652, mais de 500.000 irlandeses foram mortos pelos ingleses e 
outros 300.000 foram vendidos como escravos. A população da Irlanda caiu 
de cerca de 1.500.000 para 600.000 em uma única década.

As famílias foram destruídas 
porque os britânicos não 
permitiram que os pais 
irlandeses levassem suas 
esposas e filhos através do 
Atlântico. Isso levou a uma 
população desamparada de 
mulheres e crianças sem-teto. 
A solução da Grã-Bretanha foi 
leiloá-los também.

Durante a década de 1650, 
mais de 100.000 crianças 
irlandesas entre 10 e 14 anos 
foram retiradas de seus pais 
e vendidas como escravas 
nas Índias Ocidentais, Virgínia e Nova Inglaterra. Nesta década, 52.000 
irlandeses (principalmente mulheres e crianças) foram vendidos para 
Barbados e Virgínia.

Outros 30.000 homens e mulheres irlandeses também foram transportados 
e vendidos pelo maior lance. Em 1656, Cromwell ordenou que 2000 crianças 
irlandesas fossem levadas para a Jamaica e vendidas como escravas para 
colonos ingleses.

Hoje, muitas pessoas evitarão chamar os escravos irlandeses do que 
realmente eram: escravos. Eles apresentarão termos como “Servidores 
contratados” para descrever o que ocorreu aos irlandeses. No entanto, na 
maioria dos casos dos séculos XVII e XVIII, os escravos irlandeses nada 
mais eram do que gado humano.

Como exemplo, o comércio de escravos na África estava apenas começando 
nesse mesmo período. É bem registrado que os escravos africanos, não 
contaminados pela mancha da odiada teologia católica e mais caros para 

comprar, eram frequentemente tratados muito melhor do que seus colegas 
irlandeses.

Os escravos africanos eram muito caros durante o final dos anos 1600 (£ 
50 Sterling). Os escravos irlandeses eram baratos (não mais que 5 libras 
esterlinas). Se um fazendeiro chicoteava, marca ou espancava um escravo 
irlandês até a morte, nunca era um crime. A morte foi um revés monetário, 
mas muito mais barato do que matar um africano mais caro.
Os mestres ingleses rapidamente começaram a criar as irlandesas tanto 
para seu próprio prazer pessoal quanto para obter maiores lucros. Os filhos 
de escravos eram eles próprios, o que aumentava o tamanho da força de 
trabalho livre do mestre.
Mesmo que uma irlandesa conseguisse sua liberdade, seus filhos 
continuariam escravos de seu mestre. Assim, as mães irlandesas, mesmo 
com essa nova emancipação encontrada, raramente abandonam seus 
filhos e permanecem em servidão.
Com o tempo, os ingleses pensaram em uma maneira melhor de usar 
essas mulheres para aumentar sua participação no mercado: os colonos 
começaram a criar mulheres e meninas irlandesas (até os 12 anos) com 
homens africanos para produzir escravos com uma aparência distinta. 
Esses novos escravos “mulatos” trouxeram um preço mais alto que o gado 
irlandês e, da mesma forma, permitiram aos colonos economizar dinheiro 
ao invés de comprar novos escravos africanos.
Essa prática de cruzar fêmeas irlandesas com homens africanos continuou 
por várias décadas e foi tão difundida que, em 1681, foi aprovada uma 
legislação “proibindo a prática de acasalar mulheres escravas irlandesas 
a homens escravos africanos com o objectivo de produzir escravos para 
venda”. Em suma, foi interrompido apenas porque interferiu nos lucros de 
uma grande empresa de transporte de escravos.

A Inglaterra continuou a enviar dezenas de milhares de escravos irlandeses 
por mais de um século. Registros afirmam que, após a Rebelião Irlandesa 
de 1798, milhares de escravos irlandeses foram vendidos para a América e 
a Austrália. Houve abusos horríveis de cativos africanos e irlandeses. Um 
navio britânico até jogou 1.302 escravos no Oceano Atlântico, para que a 
tripulação tivesse comida suficiente para comer.

Há pouca dúvida de que os irlandeses experimentaram os horrores da 
escravidão tanto (se não mais no século XVII) quanto os africanos. Também 
há pouca dúvida de que aqueles rostos bronzeados e bronzeados que você 
testemunha em suas viagens às Índias Ocidentais são provavelmente uma 
combinação de ascendência africana e irlandesa.

Em 1839, a Grã-Bretanha finalmente decidiu por si mesma encerrar sua 
participação e parou de transportar escravos. Embora a decisão deles 
não impedisse os piratas de fazer o que desejavam, a nova lei concluiu 
lentamente este capítulo da miséria irlandesa.
Mas, se alguém, preto ou branco, acredita que a escravidão era apenas uma 
experiência africana, eles entenderam completamente errado. A escravidão 
irlandesa é um assunto que vale a pena lembrar, não apagando de nossas 
memórias.
Mas, por que isso é tão raramente discutido? As lembranças de centenas 
de milhares de vítimas irlandesas não merecem mais que uma menção de 
um escritor desconhecido?

Ou a história deles é a que seus mestres ingleses pretendiam: desaparecer 
completamente como se nunca tivesse acontecido.

Nenhuma das vítimas irlandesas voltou a sua terra natal para descrever sua 
provação. Estes são os escravos perdidos; aqueles que o tempo e os livros 
de história tendenciosos esqueceram convenientemente.

Nota histórica interessante: a última pessoa morta nos Julgamentos das 
Bruxas de Salem foi Ann Glover Ela e o marido foram enviados para 
Barbados como escravos na década de 1650. O marido dela foi morto por 
se recusar a renunciar ao catolicismo.

Nos anos 1680, ela trabalhava como empregada doméstica em Salem. 
Depois que algumas das crianças que ela cuidava ficaram doentes, ela foi 
acusada de ser uma bruxa.

Ela foi enforcada.
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Crónicas de Lisboa

“Um Amarelinho da Carris 
e uma História de Amor a 

Quatro”

Serafim Marques
Economista (Reformado)

Naquele domingo de início de 
Novembro, eu quis usufruir a 
minha cidade de adopção, 
desde há cinquenta e nove 
anos que aqui arribei, vindo 
da minha aldeia beirã e, 
usando uma “benesse” 
desde governo, peguei no meu 
passe de sénior e saí de casa 
logo de transportes públicos. Dei 
folga ao meu carro e contribui 
para a diminuição de consumo 
de combustíveis poluentes, para 

alem de que usufruir de certos recantos e das zonas históricas das cidades, e Lisboa 
ainda mais, só a pé e de transportes públicos (TP). Tomei dois autocarros, o passe 
permite estas mudanças para quem é ágil, no meu caso e nos meus setenta 
e um anos ainda me considero ágil, e depois mudei para um percurso que 
é também coberto, em parte, por uma linha de eléctricos (os amarelinhos 
da Carris que fazem as delícias dos turistas - e dos carteiristas, estes mais 
na carreira 28, qual praga que nos envergonha) recuperada pela Carris, há 
poucos anos. A carreira 24 com um percurso de Campolide à Praça Luís de 
Camões, no Chiado, e vice-versa, num total de menos de quatro quilómetros 
para cada lado. Confesso que, logo à entrada, fiquei 
surpreendido com a juventude e aprumo do condutor - 
conhecidos por Guarda-Freios. Em mangas de camisa 
(*), a tarde estava solarenga bem melhor do que no 
habitual tempo do Verão de S. Martinho, e gravata azul 
de nó aberto lá ia ele. Contudo, logo no primeiro banco, 
conhecido por “banco dos palermas”, porque quem ali se 
senta, na vertical, fica exposto aos olhares dos restantes 
passageiros, mas também pode observar todos os 
outros, ia sentada uma jovem muito “bem-apresentada” 
e, a seu lado, sentados os seus dois cãezinhos pretos, 
cuja raça desconheço, mas fazem parte das cerca de 
quatro centenas, sim é isso, de raças de cães existentes 
no mundo. Para além disso, despertou-me a atenção o 
facto dela os acariciar e beijá-los, mas também o enlevo 
com que o condutor olhava para trás. Confesso que 
eu não estava a gostar daqueles olhares, porque ele 
conduzia um veículo de passageiros, apesar de circular 
em carris, e sermos poucos àquela hora de domingo, 
mas também porque todo o percurso é feito por ruas 
antigas em que as viaturas e os TP passam a rasar uns 
nos outros. Pensei até que aqueles olhares repetidos 
fossem uma forma de “engate ou de conquista”, mas 
depois, pelas trocas de diálogo, apercebi-me que seriam 
namorados ou até casados. No final da carreira, no 
Camões, descemos do veículo, mas a jovem e os seus 
cãezinhos permaneceram sentados. “Nova viagem nova 
corrida”, este o pregão das feiras de carrosséis, e lá iniciaram uma nova 
viagem, esta de sentido inverso.

As cenas que presenciei, por um lado podem ser representativas de amor, mas a 
quatro: pai, mãe e dois filhos que é assim que muita gente se intitula e o mesmo 
para os seus animais caninos. Mas, por outro lado, também é uma amostra da 
mudança de mentalidades e comportamentos que ocorrem em muitas pessoas que 
se refugiam nos animais para obterem os afectos que deveriam ser “afectos entre 
os humanos”. Se nos idosos, principalmente os que vivem sós, os animais 
de companhia desempenham um papel importante, embora haja exageros 

comportamentais, em adultos jovens, casais ou não, estes exageros evidenciam 
uma transferência dos afectos dos humanos para os animais, como compensação 
daquilo que não trocam na interação com outros humanos, incluindo o não apelo 
ou vocação para a maternidade e paternidade e a própria conjugalidade (vida a 
dois). Tomemos este diálogo, que não é tão ficção como possa parecer: 
Ele - Queres namorar comigo? Ela - Sim, mas levo comigo os meus filhos. 
Ele -Tens filhos? Ela - São os meus dois meninos, melhor, um menino 
e uma menina. Ele- Ah, também levo o meu. E vamos querer ter uma 
criança? - perguntou ainda o candidato a namorado. Ela - Nem pensar. 
A gravidez é uma coisa…e depois a criança dará tanto trabalho, chatice 
e outras coisas mais. Bastam-nos estes três “meninos” para sermos 
felizes…Na minha crónica, com o título “Uma Criança ou um Cão?” já abordei 
estes comportamentos que nos devem deixar preocupados com o rumo que a 
sociedade está a tomar. É também crescente a invasão dos animais no seio 
da sociedade, isto é, acesso aos transportes públicos, estabelecimentos 
de restauração e hotelaria, onde alguns até ladram…. e também na via 
pública com muito movimento de pessoas. Já não são só os “passeios 
higiénicos”, que os seus donos fazem com eles, agora até existem “parques 
de diversão canina” construídos pelas autarquias, mas sim a companhia 
dos seus donos nos passeios citadinos (“baixa”, etc) de fim de tarde, - tipo 
passeio das vaidades e de ostentação de raças - como presenciei no meu 
percurso pela “baixa” e zona ribeirinha naquela tarde. Os cães invadiram 

a sociedade e a cidade? É um tema que começa a ser 
discutido, enquanto os governantes locais ou regionais 
vão fazendo muita coisa para agradar aos respetivos 
donos, que dão votos, desviando recursos que seriam 
necessários em projetos mais prioritários. Tomemos o 
exemplo daquilo que presenciei e que não precisei de 
falar com os intervenientes, porque bastou-me a minha 
observação. A jovem, presumo que namorada, achou 
que era um acto de amor acompanhar o seu amado 
naquela tarde domingueira e de trabalho para ele. 
Perfeito e pouco importa se ela pagou bilhete ou tinha 
passe, mas, também com um acto de amor para com 
os caninos, levou-os também e logo num veículo de 
transportes públicos. O “quadro” seria ainda mais brilhante 
se o seu amado estivesse escalado para conduzir um eléctrico 
da mundialmente famosa carreira 28, embora nesta não 
haveria lugar para os cãezinhos irem sentados, tal a lotação 
“à pinha” com que circulam os eléctricos adstritos àquela 
carreira cuja receita de bilheteira é uma importante fonte de 
“divisas do turismo”, (os residentes, com passes também 
podem usar e eu já usufrui, ao fim de muitos anos). Ali, cujos 
turistas tentariam captar em foto, a “imagem ternurenta da 
jovem” correria mundo, tal a fama que tem o “Eléctrico 28”, 
já um “ex-libris” de Lisboa, até pelo seu percurso pelas 
sete colinas de Lisboa, todo ele muito estreito, sinuoso 
e acidentado desde o Martim Moniz até à Parada dos 
Prazeres e regresso, como outra viagem.

Confesso que gosto de ver todas as “cenas” de amor, e todos os lugares são palco 
para ele ser manifestado, mas AMOR é entre humanos e não para com animais. 
Para estes, o verbo é GOSTAR. Inversão de conceitos, mas também de atitudes e 
mentalidades. “Quanto mais conheço os humanos, mais gosto de animais”. Esta 
expressão pode ser usada com dois significados diferentes…

(*) – Todo o pessoal da frota da Carris, apresentam-se impecavelmente 
fardados, sejam homens ou mulheres, estas agora também a aderir à 
profissão.
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Corsários portugueses

As Muralhas da cidade de Lagos

Durante o século XV os portugueses eram tidos como os maiores corsários 
da cristandade, actividade considerada nobre e honrada e apoiada pela 
família real. O corso era muito mais do que simples pirataria. Cumpria um 
papel determinante na defesa da costa Sul de Portugal e da navegação, 
sem encargos para o estado, que recebia parte dos lucros arrecadados. O 
corsário não era apenas um pirata, mas uma espécie de guerrilheiro do mar, 
que defendia os interesses estratégicos do país, preenchendo a lacuna da 
falta de uma marinha de guerra eficaz. A versatilidade dos navios corsários 
tinha uma grande eficiência no combate à pirataria inimiga e o caracter não 
oficial do corso desresponsabilizava a coroa dos actos por si cometidos.

Com a conquista de Ceuta, Portugal passa a controlar a navegação no 
Estreito de Gibraltar e afirma-se perante Castela como a grande potência 
naval da região. Este facto, aliado à necessidade de proteger os cada vez 
mais numerosos comboios de navios mercantes dos assaltos dos corsários 
Norte Africanos, origina um incremento do corso português, que esteve na 
génese dos próprios Descobrimentos.
 

Planta da cidade de Lagos de Alexandre Massay, 1621, códice Vieira da 
Silva, Museu da Cidade de Lisboa

Portugal utilizava a guerra no mar desde que era nação. O mais antigo 
corsário português de que há memória foi D. Fuas Roupinho, o Almirante, 
cavaleiro Templário e alcaide de Porto de Mós. A sua actividade como 
comandante naval desenvolveu-se durante o reinado de D. Afonso 
Henriques, combatendo os corsários Norte Africanos e fazendo incursões 
no Algarve e Andaluzia, chegando mesmo a atacar Ceuta. Contava com 
uma frota de 40 navios.
É inegável que Portugal tinha já nos séculos XIII e XIV uma indústria de 
construção naval forte, como provam as inúmeras referências a taracenas 
de construção e reparação de navios.

No século XIV, D. Dinis contrata o genovês Micer Manuel Pessanha 

(Emanuel Pessagno) para organizar a armada portuguesa e operar nas 
costas do Algarve e Alentejo. Pessanha introduz as galés na guerra do 
corso, navios movidos a remos e à vela, de grande versatilidade. Como 
recompensa pelos seus serviços foi-lhe concedido o título de Almirante e 
doada a Vila de Odemira.

 
Carta do Algave de Alexandre Massay, 
1621, códice Vieira da Silva, Museu da 

Cidade de Lisboa

O Algarve era o centro da actividade 
marítima portuguesa ligada à guerra do 
corso e à exploração dos mares, e uma 
zona privilegiada no relacionamento com 
o Norte de Africa. Essa predisposição tem 
a ver com o facto de após a sua conquista 
pelos portugueses não ter existido um 
movimento significativo de populações 
para o Magrebe, ficando muitos mouros 
na região, que mantinham contactos 
e trocas comerciais com Marrocos. 
O Algarve era um mundo à parte no 
contexto de Portugal, isolado pela serra 
algarvia, mantendo as suas tradições e 
cultura intactas. “Basta referir que em 
1320, no reinado de D. Dinis, não havia 
ainda, ao que se supõe, nenhuma igreja 
cristã em Lagos, o mesmo acontecendo 
aliás em Lagoa, Portimão, Monchique, 
Olhão ou Vila do Bispo”. (LOUREIRO, 
2008, p. 17)

O aumento da presença dos portugueses no Algarve e sobretudo o 
desenvolvimento do comércio na região, que se torna um importante 
entreposto de produtos entre o Mediterrâneo e o Norte da Europa, tem 
como consequência o incremento dos ataques dos corsários mouros, que 
frequentemente faziam pilhagens nas próprias cidades.

Para fazer face a esta situação, “el-rei D. Pedro concedeu aos moradores de 
Lagos o direito de andarem armados (…) a concessão régia deste privilégio 
dá bem ideia do ambiente de guerra latente que se vivia…” (LOUREIRO, 
2008, p. 23)

O Mar das Éguas era 
permanentemente percorrido por 
navios corsários, portugueses e 
mouros, em buca de vítimas para 
os seus ataques.

“Embora os contactos comerciais 
pacíficos nunca tenham sido 
interrompidos, assistiu-se então 
ao recrudescimento da pirataria. 
De parte a parte, tornam-se cada 
vez mais frequentes os ataques de 
piratas a embarcações comerciais 
ou as incursões a povoações 
costeiras.” (LOUREIRO, 2008, p. 21)
 

O Mar das Éguas ou Golfo dos Algarves visto de satélite

Vemos assim que no final do século XIV a actividade corsária generaliza-
se em Portugal. Os corsários portugueses actuavam preferencialmente 
no chamado Mar das Éguas, ou Golfo dos Algarves, e no Atlântico, mas 
também no Mediterrâneo, quer fosse ao serviço do Rei de Portugal ou de 
nobres nacionais, quer fosse por conta própria, quer fosse inclusivamente 
ao serviço de potências estrangeiras. Ao corsário era atribuída uma “carta 
de corso”, documento que legitimava a sua actuação perante as autoridades 
e lhe permitia usar os portos desse país como bases. Em troca, o corsário 
ficava vinculado à política externa do seu patrocinador, a quem entregava 
1/5 dos seus proveitos.

A casa real não se limitava a apoiar o corso, como detinha os seus próprios 
navios corsários, que saqueavam e atacavam navios, e promoviam 
expedições de busca de novas terras, para a expansão da sua actividade, 
pilhagem dos seus recursos e sobretudo rapto e escravidão dos seus 
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habitantes. O corso era uma forma de enriquecimento e de ascensão social, 
já que muitos escudeiros eram nomeados cavaleiros após passarem algum 
tempo nos navios corsários, beneficiando também de reduções e isenções 
de impostos.

A actividade dos corsários portugueses teve um tal incremento no século 
XV, que não só atacavam os navios sarracenos, como os próprios navios 
de Portugal e Castela, motivando frequentes queixas ao rei. Era comum os 
navios corsários portugueses posicionarem-se na foz do Guadalquivir para 
atacar os navios mercantes espanhóis assim que estes se faziam ao mar.

 
O Forte da Ponta da Bandeira em Lagos

Os principais ninhos de corsários portugueses eram Lagos, Tavira, Odemira, 
Lisboa, Buarcos e Leça da Palmeira, mas Ceuta suplantaria todos eles na 
sua importância após a sua conquista em 1415.

Lagos tinha uma posição estratégica para o controlo da navegação, pela 
curta distância a que se encontra do Cabo de S. Vicente. Era a vila do 
Infante D. Henrique, sua principal base e um verdadeiro ninho de corsários 
e piratas.

O governador do Reino do Algarve escreveria alguns anos mais tarde sobre 
Lagos, em carta enviada ao Rei D. José, que “este lugar era a chave do 
reino, por ser situado na costa do mar, com uma baía onde podiam dar 
fundo mais de duzentas naus de guerra e que junto tinha uma praia de mais 
de légua onde em poucas horas se podia fazer um desembarque de grande 
exército”. (LOPES, 1988, obra citada)

Em 1444, Lançarote de Freitas, almoxarife da Vila de Lagos, funda a 
Parceria de Lagos, uma “sociedade de exploração e comércio organizada 
para resgate e descobrimentos da costa da Guiné” (PAULA, 1992, p. 357), 
que irá congregar os principais corsários de Lagos, como Soeiro da Costa, 
Gil Eanes, Vicente Dias e Estêvão Afonso, entre outros, promovendo 
expedições à costa Ocidental de Africa para captura de escravos.
 

Vista de Lagos . A Cidade e a Baía

A primeira expedição parte nesse mesmo ano de 1444 e é constituída por 6 
navios, comandados por Lançarote de Freitas, Gil Eanes, Estêvão Afonso, 
Rodrigo Alvares e João Dias, capturando 235 berberes e negros nos bancos 
de Arguim, na costa da Mauritânia. A sua venda num terreiro junto às Portas 
da Vila em Lagos foi descrita por Gomes Eanes de Zurara na sua Crónica 
da Guiné:

“Uns tinham as caras baixas, e os rostos lavados com lágrimas, olhando 
uns contra os outros; outros estavam gemendo muito dolorosamente, 
esguardando a altura dos céus, firmando os olhos neles, bradando 
altamente, como se pedissem socorro ao pai da natureza; outros feriam seu 
rosto com suas palmas, lançando-se estendidos no meio do chão; outros 
faziam suas lamentações em maneira de canto, segundo o costume de 
sua terra, nas quais posto que as palavras da linguajem aos nossos não 
pudesse ser entendida, bem correspondia ao grau de sua tristeza (…) as 
mães apertavam os outros filhos nos braços, e lançavam-se com eles de 
bruços, recebendo feridas, com pouca piedade de suas carnes, para lhe não 
serem tirados! (…) O Infante estava ali em cima de um poderoso cavalo, 
acompanhado de suas gentes, repartindo suas mercês, como homem que de 
sua parte queria fazer pequeno tesouro” (ZURARA, [1448] 1841, p. 133-135)

Nos dois anos que se seguiram partiram mais expedições de Lagos com 
destino a Arguim, trazendo escravos. O volume do tráfico negreiro era tal, 
estimado em 700 a 800 escravos traficados por ano, que foi fundada uma 
feitoria em Arguim, onde se trocavam trigo, tecidos e cavalos por escravos 
e ouro, e que originou a criação em Lagos da Casa de Arguim e da Casa da 
Guiné para gerir o negócio.
 
O rei tinha os seus próprios corsários, os “corsário del rei”. Os infantes D. 
Henrique, D. Fernando, D. Pedro e D. Duarte tinham todos corsários ao 
seu serviço, mas o infante D. Henrique era de longe o grande promotor 
dos corsários de Portugal. Era D. Henrique que promovia e autorizava 
as expedições corsárias e o tráfico de escravos, e sobretudo que lucrava 
pessoalmente com o negócio, já que era detentor do seu monopólio.

As condições dos contratos celebrados entre o Infante e os particulares 
impunham que “se o particular armasse uma caravela à sua custa, e a 
carregasse de mercadoria, teria de pagar ao Infante um quarto da carga 
importada de Africa”, mas “se o Infante armasse a caravela e o particular 
a abastecesse de mercadoria, o Infante receberia metade da carga de 
retorno”. (LOUREIRO, 2008, p. 61)

Para além da casa real, a nobreza também promovia o corso como um 
investimento lucrativo e uma forma de afirmar o seu poder e influências. 
Nobres como Álvaro de Castro, conde de Monsanto, ou Sancho de Noronha, 
Conde de Odemira, eram proprietários de navios corsários, pagando 
o correspondente tributo à casa real. O próprio clero participava neste 
negócio, como atesta o facto de D. Álvaro Afonso, bispo de Silves e Évora, 
chanceler-mor do infante D. Pedro, ter navios no corso. De entre a extensa 
lista de corsários portugueses destacam-se figuras como Bartolomeu Dias, 
João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira, Vasco Anes de Corte Real, 
Álvaro Fernandes Palenço, Álvaro Mendes de Cerveira ou Pedro Vaz de 
Castelo Branco.

Corsários

As Ordens Militares de Cristo, Santiago e Avis também estiveram envolvidas 
na guerra do corso. Não foi estranho a esta situação o facto do Infante D. 
Henrique ter sido administrador da Ordem de Cristo até 1460 e D. Fernando 
da Ordem de Santiago. A Ordem de Avis foi particularmente activa no 
Mediterrâneo, onde se destacaram os corsários Soeiro da Costa, alcaide de 
Lagos, Rodrigo Sampaio, Diogo de Azambuja e Pedro de Ataíde o inferno, o 
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mais famoso de todos os corsários portugueses, que ficou na história pelo 
terror que incutia nos mares por onde navegava.

As Praças portuguesas e as principais bases corsárias Norte-africanas 
na costa de Marrocos

O estabelecimento das Praças-fortes portuguesas em Marrocos foi em 
parte motivado pela actividade dos corsários Norte-africanos, já que a sua 
relação com as cidades da costa de Marrocos sempre foi evidente. Para 
além disso, a presença portuguesa no local levaria a guerra do corso para 
o território inimigo, abrindo outras perspectivas em termos de estratégia. 
A conquista de Ceuta de 1415 é assim determinante na luta de Portugal 
contra a pirataria Norte-africana.

Conforme refere David Lopes, ”Esses ladrões do mar, no Mediterrâneo 
como no Estreito e no Atlântico, ou ao longo das suas costas, salteavam 
os navios e as populações do litoral, roubando uns e outros, cativando as 
pessoas, ou matando-as, se resistiam. Quando a nossa gente entrou em 
Ceuta, encontrou lá dois sinos que os corsários tinham tomado em Lagos, e 
foram colocados na antiga mesquita convertida em igreja.” (LOPES, [1937] 
1989, p. 8)

David Lopes refere também as inegáveis vantagens que as praças de 
Marrocos prestaram na luta contra o corso. “Desde então Ceuta foi 
padrasto dos mouros. A cavaleiro do Mediterrâneo e do Estreito, vigiava 
essa navegação inimiga, e impedia-a muitas vezes, ao mesmo tempo que 
protegia a outra navegação cristã entre o Mediterrâneo e o Atlântico. O 
benefício geral que daí resultava era muito grande e Portugal prestava um 
inestimável serviço à navegação europeia.” (LOPES, [1937] 1989, p. 9)
 

Gravura de Ceuta no séc. XVI de Braun and Hogenberg

Ceuta transforma-se rapidamente na maior base de corsários portugueses, 

suplantando a importância de Lagos. A conquista de Ceuta alarga o âmbito 
das açcões de Portugal, que passa a controlar a navegação no Estreito de 
Gibraltar e a sabotar o comércio entre Marrocos e o reino de Granada.

D. Pedro de Menezes é nomeado capitão da Praça e responsável pela 
sua defesa. Pedro de Menezes compreende rapidamente que a defesa de 
Ceuta não se faz só por detrás dos seus muros, mas principalmente no 
mar. Inicialmente só tinha ao seu dispor duas galés deixadas por D. João 
I à guarda de Micer Tom, irmão do Almirante da armada de Portugal, que 
se mostraram embarcações pouco adequadas para combater os corsários 
muçulmanos.

“Na altura do regresso a Portugal, após a conquista de Ceuta, João I deixou 
em Ceuta duas galés para guardar o Estreito e defender a praça, recém-
ocupada. O tempo demonstrou, no entanto, que para reprimir a pirataria 
muçulmana, era conveniente usar-se um tipo de barco, rápido e ligeiro, 
capaz de perseguir e se aproximar do inimigo e, naturalmente, apresá-lo. 
Ocorreu, assim, a necessidade de se construírem embarcações menores e 
mais velozes, a fim de se adaptarem às águas da bacia do Mediterrâneo e 
do «Mar das Éguas». Também se verificou o recurso a lenhos capturados 
pelos corsários, que iam engrossar a marinha de guerra portuguesa. A coroa 
e, em particular, Ceuta assimilaram esta experiência funcional, ao optarem 
pelo fabrico de naves de baixa tonelagem, adaptadas à singularidade de 
navegação no Estreito. Ao menor porte, exigia-se que fossem céleres. Ora, 
uma pequena vela actuava em qualquer praia, ancoradouro, enseada, o 
que não acontecia com outras de maiores dimensões, que exigiam lugares 
mais apropriados.” (CRUZ, 2003, p. 54)
 

Fusta com pavilhão português, de Jan Huygen van Linschoten, Koninklijke 
Bibliotheek, Holanda

O primeiro navio construído em Ceuta foi uma fusta baptizada “Santiago 
Pé de Prata”, cujo comando foi confiado ao corsário Afonso Garcia, homem 
que nutria um ódio muito particular pelos mouros, dado que passara algum 
tempo nas masmorras de Marrocos. Seguiu-se a construção de outros 
barcos de pequeno porte e a utilização de navios aprisionados. “Do que foi 
dado a estudar, a frota portuguesa empregou, preferencialmente, a fusta 
e o bergantim, seguido da galeota e da barca e, com menor expressão, a 
barqueta, galé, além da caravela e alaúde”. (CRUZ, 2003, p. 55)

Muitos nobres mantinham frotas de corso em 
Ceuta, a começar por D. Henrique e D. Pedro, cujas 
embarcações circulavam entre a cidade e Lagos. 
Zurara refere-se às “Fustas do Conde, das quais 
era o principal Capitão Álvaro Fernandes Palenço, 
homem por certo nobre, e que grandes, e muito 
notáveis coisas fez no mar”. (ZURARA, [1463] 2015, 
p. [534-535] 330-331 )

Outros estabeleceram-se em Ceuta e aí geriam os 
seus negócios, como Micer João de Salla-Nova, 
Diogo Vasques ou Fernão Guterres. Muitos estrangeiros também utilizavam 
Ceuta como sua base, principalmente genoveses e aragoneses, como 
Pêro Palau ou Benito Fernandez. D. Pedro de Meneses empregava nos 
seus navios corsários portugueses e estrangeiros, como o genovês Pedro 
Palhão ou o castelhano João Riquelme, construindo em poucos anos um 
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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.»

autêntico império económico.
 

Ataques corsários portugueses realizados a partir de Ceuta

O aumento do número de corsários e dos recursos navais expandiu a 
actividade do corso sediado em Ceuta para o Mar de Alborán, a Leste, 
até ao Cabo Gata e para a costa Atlântica de Marrocos até Anafé. A esta 
expansão da actividade do corso correspondeu também o aparecimento 
das incursões em terra, muitas vezes de forma concertada com a marinha 
de guerra e a tropa regular, saqueando aduares com o objectivo de fazer 
cativos e pilhar gado, colheitas e outros bens.

“Como nos faz crer Zurara, era difícil a Ceuta manter-se sossegada: ora se 
faziam entradas território adentro, ora incursões marítimas”. (CRUZ, 2003, 
p. 50)

A Ceuta afluíam muitos aventureiros em busca de fortuna, nobres que 
procuravam fama e honra, degredados que expiavam os seus crimes. Ceuta 
transforma-se em pouco tempo numa cidade sem uma estrutura social 
tradicional, vivendo de actividades parasitárias e acolhendo uma população 
marginal, sendo geralmente referenciada como o “presídio de Ceuta”.

 

Barco de corsários

Nos séculos seguintes o corso português expande-se pelos 4 cantos do 
mundo, do Oriente às Caraíbas, nas costas Ocidental e Oriental de Africa. 
O incremento do comércio marítimo origina o aparecimento do corso 
generalizado nas várias potências europeias.

Muitos portugueses viriam a ter um papel preponderante no contexto da 
pirataria mundial, ao serviço de Portugal, de outras potências ou de si 
próprios.

É inegável o contributo de Portugal para o desenvolvimento da indústria 
da construção naval, do aperfeiçoamento das técnicas de navegação e 
da cartografia, mas os Descobrimentos portugueses, iniciados no final do 
século XIV e início do século XV ficaram inevitavelmente marcados pela 
política de guerra personificada pelo Infante D. Henrique e por actividades 
menos nobres que lhe estavam associadas, como a pirataria e o tráfico de 
escravos.
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e a propósito...

Esta citação de Marco Túlio Cícero tem 2.067 anos 

 «O orçamento deve ser  equilibrado,
o Tesouro Público deve ser reposto,

a dívida pública deve ser reduzida,
a arrogância dos funcionários públicos

 deve ser moderada e controlada,
e a ajuda a outros países deve ser eliminada,

para que Roma não vá à falência.

As pessoas devem novamente
 aprender a trabalhar, em vez de viver

 às custas do Estado.
Ano 55 AC .

SEM COMENTÁRIOS!
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Johannes Gutenberg
Il existe peu de documents sur la vie de Gutenberg et la manière dont il a 
conçu son invention. Tout ce qui va suivre est donc une interprétation des 
documents existants. Il peut donc exister de légères variations suivant les 
sources compulsées.

Dans la statue en bronze de Gutenberg par David d’Angers (1840), place 
Gutenberg, Strasbourg : la houppelande relevée sur la jambe gauche et le 
bonnet bordé de fourrure, l’imprimeur tend une page de la fameuse Bible 
à 42 lignes sur laquelle on peut lire le verset de La Genèse « Et la lumière 
fut ».

Dans la statue de Gutenberg par Bertel Thor-
valdsen (1837), moulage par Charles Crozatier, 
Gutenbergplatz, Mayence : l’imprimeur tient dans 
la main droite un paquet de caractères mobiles et 
dans la main gauche la Bible B42.

Caractères mobiles.

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, dit 
Johannes Gutenberg ou simplement Gutenberg, (on 
trouve aussi dans des ouvrages anciens l’orthographe 
francisée Gutemberg, de même que son prénom est 
parfois francisé en Jean), né vers 14001, à Mayence 
dans le Saint-Empire romain germanique et mort le 
3 février 1468 dans sa ville natale, est un imprimeur 
dont l’invention des caractères métalliques mobiles 
en Europe a été déterminante dans la diffusion des 
textes et du savoir.

Alors que son invention est considérée comme un 
événement majeur de la Renaissance, Gutenberg connut une existence 
difficile. Associé à Johann Fust et Peter Schoeffer, il perdit en octobre 1455 
le procès contre son créancier Fust qui saisit l’atelier avec le matériel et les 
impressions réalisées. Gutenberg ne sera sauvé de la misère que grâce 
à Adolphe II de Nassau qui lui accorda une pension à vie et le titre de 
gentilhomme de sa cour.

Biographie

La documentation concernant ce personnage est maigre : on ne connaît que 
trente-six documents antérieurs à sa mort, la majorité étant des archives 
judiciaires particulièrement arides et sujettes à diverses interprétations, ce 
qui a donné lieu à de nombreux portraits fantasmés et ambivalents : génial 
inventeur ou voleur d’idées, victime dépouillée de son invention ou usurpateur 
qui aurait exploité un procédé mis au point par d’autres inventeurs avant lui, 
humaniste ou homme d’affaires uniquement motivé par l’appât du gain.

Formation

Johannes Gutenberg, né à Mayence aux alentours de 1400 est le troisième 
enfant d’une famille aisée de la haute bourgeoisie, celle de Friele Gensfleisch 
zur Laden, orfèvre de profession mais également commerçant d’étoffes, 
et d’Else Wirich.On croit qu’il a été baptisé dans l’église Saint-Christophe 
proche de sa maison natale.

Les lieux de séjour et les activités de Gutenberg, ne sont pas connus entre 
1400 et 1420. Au regard de ses activités ultérieures et du niveau social de sa 
famille, des études universitaires sont probables, peut-être à Erfurt durant 

le semestre d’hiver 1419-1420. En 1429, les corporations d’artisans et de 
commerçants de la ville libre de Mayence se soulèvent contre le patriarcat 
oligarchique et forcent les familles dirigeantes à l’exil.

Entre 1434 et 1444 (peut-être dès 1429), la famille Gutenberg s’installe 
dans le quartier Saint-Arbogast de Strasbourg. Gutenberg a peut-être été 
formé à des techniques d’orfèvrerie. Il se forme notamment à la ciselure et 
à la maîtrise des alliages, qui constitueront les bases de sa future invention, 
lui permettant de concevoir des caractères d’imprimerie résistants et 
reproductibles. Il s’associe notamment vers 1438 avec le bailli de Lichtenau 
et des négociants pour fabriquer des enseignes de pèlerinage (en) certaines 
constituées d’un alliage où dominent le plomb et l’étain, et serties d’un petit 
miroir, d’autres peut-être constituées d’une feuille de métal estampé, toutes 
devant être mises en vente lors du pèlerinage d’Aix-la-Chapelle de 1439.
Il n’existe aucune trace de son activité sur les quatre années suivantes. De 
retour à Mayence en 1448 au plus tard, il poursuit les travaux commencés 
à Strasbourg et emprunte de l’argent à son cousin Arnold Gelthus pour 
construire une presse.

Invention du caractère mobile d’imprimerie typographique

Le concile de Bâle débuté en 1431 rassemble de nombreux intellectuels 
et universitaires dont les écrits ont besoin d’être reproduits, ce qui conduit 
au développement de moulins à papier. Vingt ans plus tard, les frères 
Galliziani, venus du Piémont, s’installent à Bâle et importent en Suisse 
et en France leur technique de fabrication du papier d’imprimerie moins 
coûteux que le papier de chancellerie. Les besoins des bibliothèques et 
des universités qui se développent, l’ouverture d’écoles, la multiplication 

de lecteurs, sont autant de facteurs qui justifient 
les recherches de Gutenberg à Strasbourg, grand 
centre commercial et intellectuel européen, pour 
assurer la reproduction rapide et multiple des textes 
et l’abaissement des prix du livre par une répartition 
des coûts de fabrication sur plusieurs exemplaires.
Rentré dans sa ville natale de Mayence en 1448, 
Johannes Gutenberg y poursuit ses recherches 
et, deux ans plus tard, persuade le riche banquier 
Johann Fust de l’aider à financer son projet. Fust 
prête 800 florins — somme considérable pour 
l’époque — à Gutenberg et 300 florins par an pour 
les frais généraux. Il devient de fait son associé. 
En homme d’affaires avisé, Fust rédige un contrat 
particulièrement contraignant pour Gutenberg. En 
garantie d’hypothèque, Gutenberg devra engager 
sa presse et les outils et réglera 6 % d’intérêt l’an. 
Fust se montrera magnanime et ne lui réclamera 
pas les intérêts, du moins dans un premier temps. 
Pour espérer des revenus suffisants, Fust et 

Gutenberg doivent choisir d’imprimer un livre dont le tirage permettra de 
couvrir les sommes engagées. À l’époque, le seul livre capable d’un succès 
immédiat est la Bible dans sa version en latin de saint Jérôme, la Vulgate, 
livre qui nécessite environ trois ans de travail à un moine copiste pour 
être entièrement recopié. L’idée première de Gutenberg pour imposer son 
invention sera d’imiter parfaitement les livres manuscrits (codex). À ce jour, 
on n’a pas trouvé le modèle précis de Bible utilisé par Gutenberg.
C’est à cette époque que Gutenberg perfectionne simultanément les 
différents éléments qui constituent son invention :
la technique de production des caractères en métal interchangeables et 
égaux (alliage de plomb, étain et antimoine) à l’aide de timbres d’acier 
coupés, des matrices de cuivre et d’un instrument à couler, proche des 
caractères mobiles du Jikji (1377) ; auparavant Bi Sheng utilisait des 
caractères mobiles en argile (XIe siècle) ;
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la presse à bras ; en Asie, l’imprimerie utilisait un frotton ;

l’encre d’impression, à base d’huile de lin (liant) et de suie de résineux 
(pigments) ; jusqu’alors l’encre utilisée par les copistes était à base d’eau et 
l’impression en Asie utilisait également une encre à l’eau.

Premières impressions

Les nouveaux outils mis au point par Gutenberg et ses ouvriers lui servent 
d’abord à imprimer de petits documents, des poèmes, la grammaire latine de 
Donat (dont il ne subsiste que quelques fragments), des lettres d’indulgence 
pour l’Église, etc. Les lettres d’indulgence à trente et une lignes (dont la 
plus vieille, datée du 22 octobre 1454, est le premier spécimen d’une œuvre 
d’imprimerie venant de Mayence) et les petits ouvrages connus ont semble-
t-il été produits par un apprenti de Gutenberg. Le plus ancien ouvrage 
complet qui subsiste à ce jour, imprimé par Gutenberg, est probablement 
le calendrier turc (Turk-Kalendar), portant le titre Eine Mahnung der 
Christenheit wider die Tiirken (Une admonition de la chrétienté contre 
les Turcs) et dont l’unique exemplaire conservé dans la bibliothèque de 
Munich date de 145516. Toutes ces publications sont caractérisées par les 
mêmes caractères typographiques, appelés DK-type (abréviation de Donat, 
Kalender Type).

La mise au point de la presse prend plus de temps que prévu, les frais 
courent et les premiers investissements de Fust ne suffisent plus pour 
financer l’entreprise. En 1454, Fust avance à nouveau huit cents florins pour 
poursuivre l’impression des Bibles sur vélin et, sans doute par économie, 
sur papier.

Impression de la Bible B42

Bible de Gutenberg, bibliothèque du Congrès, Washington D.C..

Article détaillé : Bible de Gutenberg.

Gutenberg et ses ouvriers, dont Pierre Schoeffer, impriment la Bible en six 
cent quarante et un feuillets répartis en soixante-six cahiers.

Composée à partir de la Vulgate de saint Jérôme, la Bible de Gutenberg est 
considérée comme l’œuvre la plus techniquement complexe et la plus belle 
de l’imprimerie de Gutenberg. Chaque page, présentée comme une page 
manuscrite et composée de caractères gothiques de type textura, se divise 
en deux colonnes de quarante-deux lignes chacune. Entre 1452 et 1455, la 
Bible à quarante-deux lignes a été imprimée à environ cent quatre-vingts 
exemplaires. Quarante-huit d’entre eux ont été conservés et douze sont 
imprimés sur parchemin.

Le procès et la ruine

Peter Schoeffer.

Malheureusement pour Gutenberg, l’impression des livres connaît un succès 
mitigé. Dans l’inventaire de son atelier, les bibles resteront en rayonnage 
quelque temps.

Fust, qui a investi plus de 2 500 florins dans l’entreprise, est furieux contre 
Gutenberg, car il lui avait promis un succès rapide. Gutenberg refusant de 
payer — ou ne le pouvant pas — les intérêts et le capital qu’il lui avait 
prêtés, il décide de porter l’affaire en justice. Le tribunal tranche en faveur 
de Fust, en reconnaissant toutefois qu’il ne s’agissait pas d’un prêt mais 
d’un investissement, et que Fust n’était pas prêteur mais associé.

Fust obtient alors la gestion de l’atelier et la mise en gage de la presse. 

Il continue l’entreprise d’imprimerie sous son propre nom. Dans la plus 
vieille édition du Psalmorum Codex, paru pour la première fois le 14 août 
1457, seuls les noms de Fust et de Schoeffer sont mentionnés. Ce livre, 
remarquable par sa qualité d’impression, par son texte imprimé en noir et 
rouge et par la régularité de la fonte des caractères, décoré de lettrines 
ornées et filigranées, apporte alors une certaine notoriété aux deux hommes.
Pour élargir leur clientèle et dépasser le petit cercle des bourgeois cultivés et 
des universitaires, Fust et Schoeffer orientent rapidement leur production vers 
des éditions de moindre ampleur, mais plus faciles à vendre. Ils s’installent 
à Paris pour y vendre leurs livres en 1463, une date où l’imprimerie n’existe 
pas encore en France20. Fust n’en profitera pas longtemps : il meurt à Paris 
en 1466, mais il aura tout de même le temps de voir s’installer, rue Saint-
Jacques, une quantité d’imprimeurs d’origine germanique.

Le gentilhomme Gutenberg

Timbre de 1961, série « Les Allemands célèbres ».

Insolvable, Gutenberg tente de relancer un atelier d’imprimerie et participe 
en 1459 à une édition de la Bible dans la ville de Bamberg. Ses travaux ne 
portant ni date ni nom, il est encore difficile d’identifier avec certitude les 
documents provenant de son atelier. Le dictionnaire Catholicon de sept cent 
quarante-quatre pages, imprimé à trois cents exemplaires à Mayence en 
1460, est de sa composition. Il imprime entre autres des lettres d’indulgence. 
À partir de 1461, on ne trouve plus de traces de publication issue de l’atelier 
de Mayence de Gutenberg. Sans doute est-il trop vieux pour exercer son 
activité mais il est possible qu’il ait enseigné son art contre rétribution.

En janvier 1465, alors qu’il vit modestement dans l’hospice Algesheimer 
Hof (de), Gutenberg est nommé gentilhomme auprès de l’archevêque de 
Mayence Adolphe II de Nassau. Il bénéficie alors d’une rente et de divers 
avantages en nature. Il meurt probablement le 3 février 1468, largement 
méconnu par ses contemporains, et est enterré à Mayence dans un cimetière 
qui sera détruit plus tard. Sa tombe est aujourd’hui perdue.

La composition

La vérification
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NOTÍCIAS O QUE FAZER

O mercado de Natal Wonderland Lisboa 
regressa em Dezembro

VALTER LEANDRO - EDITOR •  4 NOVEMBRO, 2021

roda gigante do wonderland lisboa
Foto por @wonderlandlisboa

Um dos principais mercados de Natal de Lisboa regressa este ano ao 
Parque Eduardo VII.

A notícia foi avançada nas redes sociais do Wonderland Lisboa, que 
regressará ao Parque Eduardo VII entre os dias 1 de Dezembro de 2021 e 
2 de Janeiro de 2022.

Esta será a 6ª edição do Wonderland Lisboa, que durante um mês 
proporcionará a todos o ambiente natalício de que todos temos saudades 
de celebrar na cidade.

wonderland lisboa no parque eduardo vii
@wonderlandlisboa

O Natal que todos merecemos

Depois de quase dois anos com receio da pandemia, esta é, segundo a 
organização deste mercado de Natal, a altura de devolver  a magia do Natal 
a todos os lisboetas e a todos os que visitam a cidade nesta altura do ano.

A Wonderland já faz parte das festividades natalícias em Lisboa e para este 
ano, apesar de ainda tudo estar no segredo dos deuses, os fãs do Natal vão 
poder usufruir de uma edição memorável.

Entrada para o wonderland lisboa

@wonderlandlisboa

As atrações

Ainda não te podemos contar todas as novidades da Wonderland Lisboa 
deste ano, mas é quase certo que uma das grandes atrações, a enorme 
roda gigante iluminada, vai voltar a fazer as delícias dos mais pequenos, e 
não só.

A pista de gelo, onde todos os anos se juntam centenas de pessoas para 
patinar, também poderá regressar, além de outras áreas onde as famílias 
possam celebrar este Natal como nunca. 

E queres saber a melhor? A entrada é completamente gratuita!
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Um Partido perigoso
Por Miguel Sousa Tavares, in Expresso

Esta semana entrevistei para a TVI Inês Sousa Real, a “porta-voz” (líder) 
do PAN. Ao contrário de André Silva, o seu antecessor no cargo, que não 
conseguia nem fazer um esforço para disfarçar uma postura de talibã 
desta nova religião disfarçada de nova política, Inês Sousa Real é calma e 
simpática, aparentemente disposta ao diálogo e ponderada.

Além de inteligente e combativa. Só posso agradecer-lhe aceitar ser 
entrevistada por quem sabe não comungar de quase nenhuma das ideias 
dela. Isto posto, depois de a ter ouvido e depois de ter lido tudo o que 
encontrei sobre ela e o PAN, mais tudo o que retinha de memória, fiquei de 
tal maneira assustado que me vejo forçado a escrever isto, preto no branco: 
este partido é perigoso. E é perigoso por três razões: porque são perigosas 
as suas ideias, fruto de um misto de ignorância, fanatismo e intolerância; 
porque o seu discurso e o seu método de arregimentação de fiéis, assente na 
demagogia e na sedução do submundo urbano e ignoro das redes sociais, 
lhe garante um futuro, infeliz e fatalmente, auspicioso, e, finalmente, porque 
a sobrevivência do actual poder socialista, anualmente dependente de um 
leilão de feira sem sombra de grandeza ou de verdadeiro interesse público, 
lhe assegura uma importância e influência que chega a ser pornográfica 
quando contrapomos os 174 mil votos do PAN aos 1.980.400 do PS.

A primeira coisa que nos devia assustar no PAN é que é um partido que, 
antes de tudo, adora proibir. E isso para quem viveu parte da sua juventude 
num regime em que quase tudo era proibido faz soar logo uma campainha 
de alarme. O PAN não quer convencer, quer proibir quem não consegue 
convencer.

Não quer entender outros modos de vida, quer bani-los. Não quer sequer 
fazer um esforço para conviver com outras culturas ou tradições, respeitar 
os hábitos de vida e os prazeres de vida das populações locais, quer varrê-
los por lei do Parlamento ou alínea do Orçamento.

Se, porventura, existisse na Amazónia, o PAN proibiria os índios de caçar e 
pescar — o seu modo de vida desde sempre — e condená-los-ia a comer 
hambúrgueres de soja, aditivada e cultivada em milhares de hectares 
todos os anos roubados à floresta tropical pelo seu insuspeito aliado Jair 
Bolsonaro. Mas como existe apenas em Portugal — onde não há índios, 
mas apenas velhos abandonados num interior despovoado — é fácil aos 
demagogos do PAN conquistar adeptos entre uma população urbana que 
desconhece tudo sobre o campo (como escreveu alguém que conheci de 
perto, “As pessoas sensíveis não são capazes/ de matar galinhas/ porém, 
são capazes/ de comer galinhas”).

Mas no PAN nem isso: são todos, sobretudo os dirigentes, forçosamente 
vegans — comem soja, curgetes, cogumelos e pasta de dentes. (Mas o 
ex-líder - andré silva - foi visto num restaurante a comer ANIMAIS e eu, 
pessoalmente, só lhes posso agradecer: quantos mais houver assim, mais 
salmonetes, sardinhas ou rodovalhos sobram, mais carapaus alimados 
eu hei-de comer e perdizes de escabeche ou estufadas, mais canjas de 
pombo-bravo, mais cabritos assados ou leitões da Bairrada, mais perus 
da bolota pelo Natal, mais lulas cheias, mais caracóis com orégãos, mais 
galinhas pica-no-chão. E comerei todos os legumes, os vegetais, as ervas e 
as algas que eles comem, mas misturados com o peixe, o marisco, a carne, 
a caça e os ovos, porque tenho atrás de mim 2 mil anos de civilização e 
cultura de que a cozinha é um expoente absoluto e que seria um imbecil 
se não aproveitasse. E assim, quanto mais eles sofrerem, mais eu gozarei, 
quanto mais eles precisarem de vitamina B12, mais eu serei saudável e feliz 
à mesa. Que Deus conserve os queridos vegans com o mesmo desvelo 
com que os alentejanos conservam os seus enchidos de porco no fumeiro!)
A grande diferença é que eu não quero proibir nem os vegans nem o PAN, 
apesar de saber que nem aquilo nem este são uma dieta, ou uma filosofia, 
ou um partido político, mas uma seita religiosa assente no fanatismo e no 
sofrimento auto-infligido. Mas paciência: parece que na Opus Dei também 
gostam de se chicotear a si próprios e infligir-se outros padecimentos para 
redimir o mundo do pecado.

O que há-de fazer alguém que aprendeu no Novo Testamento que somos 
todos filhos do pecado e aprendeu no marxismo que as religiões são o ópio 
do povo?

O que há-de fazer alguém que acredita que a democracia ainda é o menos 

mau de todos os sistemas e que a única religião que faz sentido é a natureza 
e as suas leis? Pois, tolerá-los e, como dizia Hemingway, “tratá-los com 
ironia e compaixão”.

Ironia e compaixão — eis tudo que está ausente do discurso e do projecto 
político do PAN.

O PAN nasceu apenas como partido animalista — essa era a sua única 
causa e matriz, o partido dos donos dos cães e gatos de companhia vivendo 
nas marquises das cidades e indo mijar à rua embrulhados em fatinhos de 
flanela. Depois, na segunda eleição a que concorreu, o PAN percebeu que 
podia alargar o seu espectro de aderente declarando-se também partido 
ambientalista.

A primeira coisa que nos devia assustar no PAN é que é um partido que, 
antes de tudo, adora proibir o vazio deixado nesse campo pelo PSD (que, 
com o PPM, que deixou de contar, era o único partido com pergaminhos 
na matéria), pelo desprezo que o PS sempre votou a essas questões e 
pelo embuste do chamado partido Os Verdes. Mas, não obstante algumas 
tomadas de posição acertadas em matéria de ambiente, o PAN nunca 
mostrou o mesmo empenho em impor ao PS medidas concretas nesta área 
equivalentes às que impôs para defesa dos animais. E ultimamente, numa 
jogada táctica destinada a facilitar as negociações com os socialistas, o 
PAN descobriu-se uma costela social, preocupado com os trabalhadores, 
o SNS, etc. — tudo o que o PS gosta de ouvir e em troca do que estará 
disposto a ceder ao PAN aquilo que ele verdadeiramente quer: mais direitos 
dos animais contra os direitos das pessoas normais.

O PAN já conseguiu acabar com os animais nos circos, que fizeram 
maravilhar-se gerações de crianças e que em muitas vilas e aldeias do 
país eram a única possibilidade de as crianças verem ao vivo animais que 
só conheciam dos livros. Condenou à morte e ao desemprego companhias 
familiares de circo, cujas histórias inspiraram romances, e extinguiu uma 
arte e uma profissão, a dos amestradores, onde existia uma relação única 
entre os homens e os animais.

E gaba-se disso.

O PAN está a caminho de banir as touradas, de condenar milhares de 
pessoas que vivem disso ao desemprego, centenas de milhares de 
aficionados à clandestinidade ou aos pogroms como o do Campo Pequeno, 
ameaçados e insultados como assassinos, e, no final, condenar os próprios 
touros bravos à extinção da raça, porque inúteis.

E gaba-se disso.

O PAN quer proibir a caça (embora, para já, apenas proponha uma lei em 
que, por exemplo, os cães devem caçar presos por uma trela e açaimados 
— o que revela a escabrosa ignorância que eles têm sobre o que seja uma 
caçada ou um cão de caça). De caminho, e como não podem proibir os 
animais de se caçarem uns aos outros — pois essa é a lei da Natureza — e 
como o homem é o último elo da cadeia de caçadores, restarão apenas a 
raposa e o javali, que extinguirão todas as outras espécies. E extinguir-se-
ão as raças de cães de caça, também tornadas inúteis, e extinguir-se-á 
uma das poucas actividades, sociais e económicas, que ainda dá algum 
emprego, algum prazer e algum sentido aos que vivem no interior e no 
mundo rural. Mas há a paisagem, diz Inês Sousa Real.

Pois há: eucaliptos; e indianos a colher os frutos da agricultura super 
intensiva. E gente subsidiada, vestida de negro e sentada na sombra das 
casas, à espera que venham ver a paisagem.

E o PAN também quer proibir a pesca desportiva, para evitar o sofrimento 
dos peixes. Pela mesma ordem de razões, em breve estará a propor a 
proibição da matança tradicional do porco, da galinha de cabidela, da venda 
de mariscos vivos e da pesca profissional. Para já, são só os amadores da 
Marginal de Lisboa e do Porto, os pescadores de achigã do Guadiana ou de 
lampreia do Minho, os velhotes que vão à noite ou ao final da tarde entreter-
se com a sua cana e os seus iscos para a beira Tejo ou Douro, talvez o seu 
último prazer, quem tem de se assustar: o PAN quer-vos a todos recolhidos 
num lar, a jogar dominó e a comer esparguete de tofu em nome dos direitos 
dos peixes.

Um partido, dito animalista, cujo fanatismo e ignorância podem conduzir 
à extinção de espécies animais e ao empobrecimento do mundo rural, 
podem afastar as pessoas da natureza como ela é, tornar as suas vidas 
mais pobres e mais tristes, é um partido perigoso.
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A batalha de Varsóvia
Artigo do Jaime Nogueira Pinto publicado no Observador 

 
A pretensão da Comissão Europeia de obrigar a Polónia a aceitar a 
Agenda Arco-Íris usando chantagem financeira pode desencadear um 
conflito que acaba mal para todos.

29 Out. 2021

Depois da campanha contra a Hungria de Victor  Orbán, acusado de 
descriminar as pessoas LGBT por proibir propaganda de natureza sexual 
nos liceus e nas escolas com menores de 18 anos, chegou a vez da 
Polónia.

A ofensiva já vinha de trás, ou não estivesse o governo polaco do partido 
nacional-conservador Lei e Justiça, também empenhado em impedir a 
missionação da ideologia de género nas escolas. De resto, o tema tinha 
sido decisivo na eleição presidencial de Julho de 2020, que opusera 
Andrzej Duda a Rafal Trzaskowski, o actual presidente da Câmara de 
Varsóvia.

Trzaskowski, que então encabeçava a coligação Plataforma Cívica, 
endossara a causa da protecção e dos direitos especiais das minorias 
LGBT; Duda, apoiado pelo partido nacional-conservador Lei e Justiça, 
saíra em defesa da família tradicional e das maiorias. E Duda fora eleito 
presidente com 51% dos votos. Como?

Como, se Duda era um católico conservador contrário aos “novos direitos 
humanos” lavrados pela mão da “Ciência e do Progresso” e revelados 
aos escolhidos nos corredores de Bruxelas? Como, se Trzaskowski, o 
candidato vencido, era um leal europeísta, um centrista liberal com uma 
longa carreira na União?

Uma vez no poder na Polónia, o governo do Lei e Justiça encorajou a 
votação em mais de uma centena de localidades de “zonas livres de 
LGBT”, em nome da defesa das crianças. E o presidente Duda declarou 
que a ideologia LGBT era pior que o comunismo,  reafirmando a sua 
oposição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e à adopção por 
casais homossexuais.

A pressão externa da União Europeia não tardaria a afirmar-se. Em 
resposta, Bruxelas ameaçou cortar apoios financeiros às intolerantes 
municipalidades. No princípio deste mês, três comunidades locais –
Lubelskie, Małopolskie e Podkarpackie – que tinham, em 2019, aprovado 
as resoluções a favor da não atribuição de subsídios às entidades LGBT 
para “proteger os valores da família heterossexual”, revogaram essas 
resoluções, cedendo à pressão europeia.

Conflito aberto Há, pois, neste momento, um conflito aberto entre a UE 
e Varsóvia. Um conflito que conheceu o seu ponto mais alto quando o 
Tribunal Constitucional da Polónia, a 12 de Outubro passado, consagrou 
a prioridade do direito nacional polaco sobre o direito comunitário. Nessa 
decisão, pesou a tentativa externa de uma imposição em matéria de 
costumes contrária aos valores de uma nação católica, já sobejamente 
invadida e oprimida no século passado por alemães e soviéticos.

A Polónia é uma nação antiga e foi, entre os finais do século XVIII e 
o Armistício da Grande Guerra, em 1918, partilhada e ocupada por 
russos, prussianos e austríacos. Nesse dia 11 de Novembro, o marechal 
Pilsudski assumiu a liderança e, em 1919-1920, derrotou os bolcheviques 
que invadiram o país.

 Na Segunda Guerra Mundial, a Polónia foi invadida e ocupada pelas 
tropas de Hitler. No final da guerra, em 1945, foi a vez dos “libertadores” 
soviéticos imporem o comunismo pela força, ali e em toda a Europa 
Oriental. Depois, a partir dos anos 80, os polacos, encorajados pelo Papa 
João Paulo II, apoiados activamente pelos Estados Unidos de Reagan e 
guiados pelo Solidariedade, lançaram-se na resistência ao comunismo 
e foram um elemento determinante na implosão da União Soviética e na 
libertação do Leste Europeu.

Também a Hungria, com a revolução de Outubro de 1956, que agora fez 
65 anos, foi um país resistente. Uma resistência que sempre assentou 
nas profundas convicções católicas do país e do povo, identidade que 
Bruxelas quer ignorar com a tentativa de imposição de novos “direitos 
humanos”.

Foi neste sentido a intervenção do cardeal alemão Muller, Presidente 
emérito da Comissão Teológica Internacional, que veio qualificar de “farsa 
trágica” as críticas das instituições europeias à Polónia e à Hungria, e 
críticas feitas em nome de pretensos “valores europeus”, como “o direito 
de assassinar uma criança por nascer ou a mudança de sexo”.

O cardeal lembrou que “a Polónia foi dos países que mais sofreram nos 
últimos duzentos anos, sacrificando uma enorme quantidade de vidas 
humanas pela liberdade, pelo Estado de Direito e pela democracia”. E 
lembrou ainda que “a Polónia não é um irmão mais novo que deva ser 
disciplinado por incompetentes políticos ocidentais. A Polónia salvaguarda 
a sua cultura, o seu sangue, a sua identidade étnica e a sua fé católica, 
tudo o que consolida a sua nação e constitui o seu coração”.

A supressão da dissidência

No conflito Varsóvia-Bruxelas está bem clara a linha de divisão essencial 
que se coloca, em termos políticos, às nações e aos Estados da Europa: é 
lícito e aceitável que uma Comissão não eleita popularmente, assumindo 
uma agenda minoritária, queira impô-la a uma nação que conta com um 
longo passado de opressão e imposição por parte de vizinhos poderosos?
O sentido de independência e resistência dos polacos esteve sempre vivo 
e teve a sua expressão cultural mais popular na música de Chopin, nas 
“Mazurkas”,no “Revolutionary Etude” e na famosa “Polonaise”. Depois da 
insurreição popular de 1830-31, Chopin exilou-se em Paris, recusou o 
passaporte russo e não voltou à terra natal. Os russos proibiram então 
a sua música e, em 1863, destruíram o piano do seu tempo de menino-
prodígio da música. Os nazis também proibiram a música do compositor 
polaco durante a ocupação e fizeram explodir em Varsóvia o “Monumento 
a Chopin”. E ainda tentaram germanizar Chopin, manipulando a sua 
ancestralidade.

A identificação da independência polaca com Chopin é paralela à 
identificação das óperas de Verdi com a luta pela independência da Itália. 
Como sublinhou Roger Scruton na Embaixada da Hungria em Londres, 
em Dezembro de 2019, ao ser condecorado por Orbán com a Cruz da 
Ordem de Mérito, a diversidade étnica, a identidade histórico-cultural e 
a divisão criativa das independências nacionais são a grande riqueza da 
Europa. São as diferenças culturais, muitas vezes baseadas em histórias 
traumáticas, que tornam a amizade entre as nações da Europa possível 
e preciosa.

Para Scruton, um pensador-chave da direita contemporânea, a Europa 
é um continente de Estados nacionais independentes e qualquer 
assimilação ou apagamento de fronteiras a desvirtua. E numa conversa 
com George Eaton, no New Statesman, defende a saída da Grã-Bretanha 
da União Europeia por considerar “as suas tentativas de confiscar a 
soberania nacional em todas as questões  importantes” uma “supressão 
da política real.”

Esta concepção da Europa como uma aliança de nações politicamente 
independentes, voluntariamente unidas em matérias económico- 
financeiras e partilhando uma comum herança romano-cristã, está a 
ser posta em causa pela tentativa da Comissão Europeia de impor aos 
Estados membros programas de correcção político- social que violentam 
a identidade dos povos e dos governos por eles escolhidos.

O preço da chantagem

Perante o insucesso da luta jurídico-constitucional contra Polónia, 
Bruxelas recorre agora à chantagem dos fundos financeiros pós-Covid 
para vergar o governo de Varsóvia ao seu Diktat: o Tribunal de Justiça da 
União Europeia acabou de impor à Polónia uma multa de um milhão de 
Euros por dia. E o que vale para a Polónia, vale para o resto dos Estados 
europeus. Sobretudo para os Estados Europeus menos iguais e menos 
soberanos que os outros. 

Neste admirável mundo novo o comunismo internacional de raiz marxista-
leninista deu lugar a uma ideologia difusa que quer fazer “tábua rasa” de
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tudo o que impeça a livre circulação do “progresso”; e fá-lo já não pela 
imposição física e violenta de modelos socialistas totalitários, mas através 
de um processo gramsciano de desconstrução de valores – religiosos, 
familiares e identitários – em nome de uma global dissolução de fronteiras 
nacionais, sociais, pessoais, sexuais.

Os “valores” que a Comissão acabou agora autocraticamente de elevar 
a “valores europeus”, ignoram a polémica ideológica ou a contestação de 
rua e insinuam-se desde logo como “direitos naturais”; direitos naturais 
esses que deverão naturalmente ser aceites como grandes e inequívocas 
e inquestionáveis conquistas sociais. E quando a persuasão não funciona, 
vem a retaliação financeira – a arma que outrora, na tradição reivindicativa 
da Esquerda, era, por excelência, a arma de submissão imperialista ou 
capitalista contra os povos periféricos ou contra os proletários indefesos. 
Parece que agora são outros quem a usa.

Na nova batalha de Varsóvia, a defesa do governo da Polónia contra o 
Diktat arco-íris de Bruxelas a um povo católico que já resistiu a opressões 
de muitas cores, vai ser muito importante, se não decisiva. Esperamos 
para ver, mas não nos esqueçamos que, como no poema de John Donne, 
quando dobrarem os sinos de Varsóvia, será também por nós e por todos 
os povos da Europa que dobram.

Frédéric Chopin
Nom de naissance : En polonais : Fryderyk Franciszek Chopin
Naissance :1er mars 1810
Żelazowa Wola, duché de Varsovie dans l’actuelle Pologne
Décès 17 octobre 1849 (à 39 ans)

Collaborations :Camille Pleyel
Formation : Haute École de Musique de Varsovie
Maîtres : Wojciech Żywny

  Quelques extraits de sa longue biographie

(...) Frédéric François Chopin (né sous le nom polonais : Fryderyk 
Franciszek Chopin, parfois polonisé Szopen ; au XIXe siècle, la graphie 
Szopę a été utilisée en Pologne en concurrence avec la graphie Chopin) 
est un compositeur et pianiste virtuose d’ascendance franco-polonaise, 
né en 1810 à Żelazowa Wola, sur le territoire du duché 
de Varsovie (actuellement en Pologne), et mort en 1849 à 
Paris.

Après sa formation à la Haute École de Musique de Varsovie 
et un début de carrière en Pologne et à Vienne, il quitte la 
Pologne et à l’âge de 21 ans, il s’installe en France (il est 
issu du côté de son père d’une famille lorraine originaire 
de Marainville-sur-Madon), où il développe son inspiration 
dans l’effervescence du monde pianistique parisien et dans 
le souvenir de sa patrie meurtrie. Il y rencontre George 
Sand, qui sera sa compagne pendant neuf ans.

Reconnu comme l’un des plus grands compositeurs de 
musique de la période romantique, Frédéric Chopin est aussi 
l’un des plus célèbres pianistes du XIXe siècle. Sa musique 
est encore aujourd’hui l’une des plus jouées et demeure un passage 
indispensable à la compréhension du répertoire pianistique universel. Avec 
Franz Liszt, il est le père de la technique moderne de son instrument et 
influence toute une lignée de compositeurs tels que Gabriel Fauré, Claude 
Debussy, Maurice Ravel, Alexandre Scriabine, Sergueï Rachmaninov, ou 
Olivier Messiaen.

D’autres éléments ont contribué à faire de l’enfant prodige un musicien 
professionnel reconnu. Varsovie propose au jeune Chopin de nombreux 
concerts et opéras, qu’il suit attentivement. Il entend la pianiste Maria 
Szymanowska, Le Barbier de Séville, dont il critique violemment la 
représentation — « J’aurais assommé Colli. Il chantait faux, cet Arlecchino 
italiano ; il chantait faux à faire peur» — ou Paganini. Cette découverte de 
la modernité n›est pas sans influence sur ses goûts : « Chopin veut réunir 
au piano les deux points les plus extrêmes de tout le jeu instrumental 
jusqu’à présent. Il vise à faire fusionner en un tout l›élément didactique issu 
de l’esprit formateur d’un Bach avec l’incandescence passionnée et le défi 

technique de Paganini ». Après le conservatoire, où il a pourtant appris la 
composition d›orchestre, Chopin devient « le seul génie musical du XIXe siècle 
à s’être délibérément et exclusivement consacré à son médium », le piano.

À la fin de cette période, Chopin désire donner de véritables concerts 
publics rémunérés. Le premier, où il improvise, a lieu le 19 décembre 
1829. Le 17 mars 1830, il en donne un second avec, au programme, son 
Concerto en fa mineurn. Chopin est déjà reconnu : le concert est donné à 
guichet fermé. Cinq jours plus tard, le compositeur se produit de nouveau 
en public, avec le même concerto et le Rondeau de concert à la Krakowiak. 
Le Décaméron polonais du 31 mars indique : « M. Chopin est un véritable 
phénomène. Tous admirent avec enthousiasme le talent exceptionnel de 
ce jeune virtuose, certains même voient en lui un nouveau Mozart ». Le 
11 octobre de la même année, le compositeur donne un grand concert 
d′adieu à sa ville.

Voyages à Berlin et Vienne

Pour Chopin, l’essentiel en effet ne se joue plus à Varsovie. En 1829, il 
déclare : « que m’importent les louanges locales ! Il faudrait 
savoir quel serait le jugement du public de Vienne et de 
Paris ». Depuis l’âge de 18 ans, il supporte de moins en 
moins le « cadre étroit de Varsovie ». Un premier voyage à 
Berlin est organisé en septembre 1828 avec le scientifique 
et professeur de zoologie Feliks Jarocki, ami de Nicolas 
qui assistait à un congrès de naturalistes. Mais le séjour 
s’avère décevant : ni concert ni rencontre intéressante. 
Cependant, pendant ces quinze jours, il va cinq fois à 
l’opéra, il y savoure la musique de Cimarosa (Le mariage 
secret), Spontini (Cortez), Onslow (Le Colporteur) et Weber 
(Der Freischütz), bien que déçu par les mises en scènes et 
l’interprétation100 ; mais c’est surtout l’exécution de l’Ode 
à sainte Cécile de Haendel qui l’emballe et « s’approche 
de l’idéal de la grande musique » dit-il dans une lettre à ses 
pares.Encouragé par Elsner, il se rend une première fois à 

Vienne (31 juillet–19 août 1829) et y « fait fureur ». Ce court voyage ne lui 
suffit pas. Comme au Hongrois Liszt, le métier d’artiste impose à Chopin 
une carrière internationale et Constance Gladkowska lui écrit : « Pour 
faire la couronne de ta gloire impérissable, tu abandonnes les amis chers 
et la famille bien-aimée. Les étrangers pourront mieux te récompenser, 
t’apprécier ». Ce n’est cependant pas sans appréhension qu’il quitte sa 
terre natale et il écrit à Tytus : « Lorsque je n’aurai plus de quoi manger, tu 
seras bien forcé de me prendre comme scribe à Poturzyn ».
Le 2 novembre 1830 Chopin quitte Varsovie en direction de Kalisz  et 
c’est le 4 novembre qu’il quitte la Pologne en direction de Breslau (ville 
allemande en Silésie, aujourd’hui Wrocław en Pologne). Le musicologue 
Boucourechliev s’interroge : « Malgré le zèle nationaliste de ses 
thuriféraires polonais, poussé à l’excès (et toujours cultivé), malgré les 
déclarations et les pleurs sur la patrie occupée, malgré sa famille, restée 
là-bas, qui dut venir un jour à Carlsbad pour revoir son glorieux rejeton, 
Chopin ne mit jamais plus le pied en Pologne… Pourquoi cet abandon — 
pour ne pas dire ce refus obstiné? »

Le Kärntnertor-theater de Vienne vers 1831

...En raison des événements polonais, la dizaine d’œuvres composées 
à Vienne manifestent « un engagement psychique majeur […] celui que 
l’on connaîtra désormais : musicien du déchirement, portée à la violence, 
bouleversant les cadres hérités . Il en est ainsi du premier Scherzo, en 
si mineur livrant les deux visages de Chopin : rafale et berceuse, « le 
déchaînement de la haine et le comble de la tendresse, un thème sauvage 
et une harmonie paisible, comme immobile ».

Dégoûté et à court d’argent, Chopin quitte Vienne le 20 juillet 1831 pour 
tenter sa chance à Paris. L’ambassade russe à Vienne — légalement 
Chopin est citoyen russe — a d’abord refusé un passeport pour la France, 
puis en accorde un « pour Londres, via Paris ». Le voyage se fait par 
Salzbourg, Munich, où il donne un concert, et Stuttgart où il séjourne au 
début de septembre. C’est là que, le 8, il apprend la nouvelle de la chute 
de Varsovie, sans savoir ce qu’il advient de sa famille. Cette situation n’est 
pas sans influence sur l’artiste : « Le Journal, tenu alors par Chopin à 
Stuttgart, serait-il un commentaire verbal de l’Étude — no 10 — : 
« Ô Dieu, Tu es là ? – Tu es là et Tu ne Te venges pas ! – Pour Toi, il n’y 
a pas encore assez de crimes moscovites — ou bien — ou bien Tu es 
moscovite toi-même. »  (...)


