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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

O PR 
quer 
fazer 
“crescer” 
Portugal-

Este já é o 200 !
Quando há cerca de 9 anos iniciamos esta aventura que dá pelo nome de 
ABC, muitos terão pensado que nunca chegaríamos a este ponto ou seja, 
de atingirmos o número 200. A que chegámos. Que é este.

Francamente encontrava-me nesse grupo pois avaliei muito mal a 
participação de vários leitores que da primeira hora, não só se interessaram  
pelo pequeno jornal que apresentámos como também, e graças às boas 
vontades de colaborar neste projecto sem intenções compensatórias, têm 
oferecido ao ABC documentos de grande valor que ajudam na expansão 
do periódico, levando a cada um o conhecimento do que se vai passando 
pelo nosso Portugal e igualmente, transmitindo informações sobre os 
acontecimentos relevantes no Canadá.

De realçar que temos somente uma bandeira. A da informação clara e 
transparente, real e coerente.

Alguém disse há tempos que em “Portugal, terra de parolos e novos ricos, 
nascidos e multiplicados pela corrupção e outras vigarices, pequenas, 
grandes e colossais, cada Ministério faz uso de dezenas de carros topo de 
gama, com vidros fumados para não dar lastro às ideias de transparência 
dos cidadãos.”...que   não clamam pour messias, nem por prebendas. 
Não exigem isenções ou subsídios, alguns fazem negócios fabulosos 
com o Estado, de onde este sai sempre lesado e o Estado (contribuintes) 
enterra  somas astonómicas, para ajudar a capitalizar bancos privados que 
acumularam durante décadas lucros fabulosos e sempre tiveram regime 
tributário escandalosamente favorável.

Este um dos aspectos que trazemos a lume com certa frequência porque tal 
deslealdade para com o país, choca  abertamente com o nosso argumento 
de bem conduzir a Pátria para fazer beneficiar o maior número possível de 
cidadãos.

Porque um dos objectivos primeiros na nossa carta de informação tem como 
intuito a ajuda à democratização do conhecimento dos direitos da pessoa 
humana, através dos manuscritos e análises a propósito feitas pelos nossos 
colaboradores que as elaboram no benefício do leitor. 

O ABC tem tentado ao longo destes tempos angustiados por uma doença 
que não querem que desapareça (o negócio das vacinas enche bem as 
algibeiras de muitos afortunados, ) que investem exigindo o pagamento a 
tempo e horas, não descurando os avanços financeiros feitos e rindo nas 
barbas de todo o mundo, pelos resultados alarmistas das  campanhas de 
terror espalhadas por tudo quanto seja meios de comunicação social, quais 
serventes, duma publicidade selectiva.

E o Zé Povo acredita e ri. Amarelo, mas ri. Porque parece bem. E com os 
diabos, não somos um bando de “brutamontes”... Se o chefe diz que é 
assim, devemos acreditar!

Por nosso lado, temos tentado pôr à disposição do amigo leitor, um 
abrangente quadro de temas diversos, claros e elucidativos, realçando o 
que razoável ou simplesmente quando confuso e sem senso, que apenas 
servirá para beneficiar os “boys” de um determinado partido, ao que parece, 
estando já a abotoar-se com os dinheiros europeus, quais trinta dinheiros 
de Judas, com que vão vendendo o pouco que resta de um País que já 
deu cartas ao mundo e não só cartas marítimas. Hoje, insultam-se todos 
quantos não alinham nas jogadas por debaixo da mesa  onde cada qual 
tira  proveito das larguezas à disposição e de que de nada poderão ser 

acusados porque o aproveitamento vem de cima e esses, não querem ser 
importunados.Estão protegidos. 

Aconteceu há dias que o PM   A. Costa foi, pelo menos mal educado, 
indecente, para com um deputado não comunista. Advogado como ele, 
foi insultado e ridicularizado, apenas por pretender saber onde “andam” 
os milhões das esmolas europeias que parece já terem começado a 
desaparecer... o PM rouge sentiu-se humilhado com a pergunta...como se 
tudo quanto “vomita” tenha de ser considerado letra de Lei...

Parafraseando o ilustre General Ramalho Eanes no prefácio que redigiu 
no livro do nosso General Rovisco Duarte, falando do autor : Creio que 
mostrou que, também para ele, como para Durkheim, “Ser livre não é fazer 
o que nos apetece; é ser dono de si mesmo, é saber agir com razão e 
cumprir o seu dever”.

É o tipo de lema que nos agrada.

NOTA: outro dos lemas que temos é o de sermos portuguesíssimos e de 
nos aquecermos à sombra de epopeias dignas de realce como, a data que 
agora passou de mais um aniversário da Restauração de Portugal.

Foi assim no 1º de Dezembro de 1640 que um pequeno grupo de homens 
da fidalguia foram ao Paço expulsar os espanhóis e declarar Portugal de 
novo livre e com novo Rei, na pessoa de D. João de Bragança, eleito pelo 
povo com o nome de D. João IV.

Os heróicos guerreiros perseguiram e mataram o traidor Miguel de 
Vasconcelos.

Um exemplo de coragem e determinação.

Raul Mesquita
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Esta é a casa mais antiga de Lisboa, 
com mais de 500 anos

a casa mais antiga de Lisboa, na Rua do Cegos Foto por @juliopereiramusic

Fica em Alfama a casa mais antiga de Lisboa. Tem mais de 500 anos e 
resistiu ao terramoto de 1755.

Na foto principal deste artigo consegues admirar a casa mais antiga de 
Lisboa, com 500 anos, que é também uma das “sobreviventes” do terramoto 
que, no dia 1 de Novembro de 1755, assolou grande parte da cidade.

Graciosamente construída num dos bairros mais típicos e antigos de 
Lisboa, em Alfama, esta casa quinhentista conseguiu resistir aquela que é 
hoje considerada a pior tragédia de sempre no nosso território, ao terramoto 
de 1755, que no fatídico 1 de Novembro devastou uma grande parte da 
cidade, a que se seguiram um maremoto e vários incêndios.

mapa da cidade de lisboa antes do terramoto de 1755

A Baixa de Lisboa antes do terramoto, confusa e desorganizada.

Os resistentes ao terramoto de 1755

Poucos edifícios da capital resistiram à catástrofe natural de 1 de Novembro 
de 1755. Ainda assim, em Lisboa ainda podes encontrar alguns prédios 
ou casas que conseguiram permanecer edificadas, mesmo com algumas 
quebras nas suas infraestruturas.

Foto antiga da casa mais antiga de Lisboa | Foto por @lisboadeantigamente.
blogspot.com

Muitos dos que resistiram entretanto foram demolidos, para dar lugar 
a empreendimentos mais modernos, mas a verdade é que num simples 
passeio por alguns dos bairros mais antigos da cidade podes encontrar 
algumas relíquias.

A maioria dos edifícios que resistiram ao terramoto de 1755 até está no bairro 
de Alfama, mas na Mouraria também vais encontrar alguns “espécimes” 
ainda de pé, como este no Beco da Achada (foto em baixo), onde vais ver 
as portas e janelas ao estilo gótico, em cantaria

casa na mouraria que resistiu ao terramoto de 1755

Esta é uma das casas mais antigas da cidade, ainda do tempo do terramoto 
de 1755

Onde fica a casa mais antiga de Lisboa?

A casa mais antiga de Lisboa fica na Rua dos Cegos, bastante próxima da 
Rua e das Escadinhas de São Tomé.

O ressalto do primeiro andar é a característica que imediatamente te 
transporta para 500 anos atrás, e são algumas as habitações nestes bairros 
de Lisboa com esta proeminência. Basta estares atento para perceber que 
existem bastantes, que servem como uma espécie de suporte extra.
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a casa mais antiga de lisboa, na rua dos cegos

Hoje em dia, é assim o aspecto da casa mais antiga de Lisboa | Foto por @
juliopereiramusic

A fachada desta casa possui um painel de azulejos do século XX, num estilo 
seiscentista, onde poderás admirar a frente de um altar com uma custódia 
ladeada por dois anjos, que se pensa fazer parte de um altar seiscentista e 
que agora serve para decorar a casa.

A razão pela qual se aponta a proeza da casa mais antiga de Lisboa ter 
resistido ao intenso abalo de 1755 terão sido as suas pequenas dimensões 
e os alicerces sólidos, além, claro, de um esforço enorme de todos os seus 
donos para a manter de pé até aos dias de hoje.

Mural de Vhils em alfama

O mural de Vhils de homenagem a Amália Rodrigues fica mesmo na praça 
junto à casa mais antiga de Lisboa | Foto por @juliopereiramusic
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Éric Zemmour Peut-il 
Être Elu Président de 
la République ?
Le journaliste qui rebat les cartes de la politique en France

par Yves Mamou

Traduction du texte original: France: Can Éric Zemmour Be the Next 
President?

Zemmour représente la France d’antan : la France de Napoléon, de Notre-
Dame de Paris et du général de Gaulle, une France qui ne veut pas devenir 
une République islamique. « Le danger pour la France est de devenir un 
second Liban », dit souvent Zemmour, c’est-à-dire un pays fragmenté entre 
des communautés sectaires qui se détestent et se craignent.

Il est l’homme qui a brisé le plafond de verre pour introduire dans le débat 
médiatique des sujets tels que « l’immigration » et le « djihad » - dont 
personne n’avait jamais osé parler publiquement. Zemmour clame sa 
peur de voir la France traditionnelle - celle des clochers et de la baguette - 
disparaître sous les coups du djihad et du politiquement correct.

L’ascension fulgurante de Zemmour a eu un second effet : elle a brisé le 
piège électoral dégradant dans lequel les Français sont enlisés .... diviser la 
droite pour l’empêcher de revenir au pouvoir.

Depuis le milieu des années 80 jusqu’à aujourd’hui, les médias et la gauche 
ont monté ensemble une machine industrielle à fabriquer de la honte pour 
stigmatiser comme «raciste» et «nazi» quiconque oserait élever la voix sur 
les questions liées à l’immigration...

Le combat pour la présidentielle ne fait que commencer. Une chose, 
cependant, est certaine : Zemmour est en train de restaurer un authentique 
débat démocratique sur des sujets - sécurité, immigration, Islam - qui 
comptent vraiment pour les Français. Pour beaucoup, Zemmour est la 
dernière chance de la France de ne pas devenir une nation islamique ou un 
« Liban en Europe ».

Éric Zemmour, que les sondages placent en deuxième position derrière 
le président sortant Emmanuel Macron pour les élections présidentielles 
de 2022, représente la France d’antan : la France de Napoléon, de Notre-
Dame de Paris et du général Charles de Gaulle, une France qui ne veut pas 
devenir une République islamique. «Le danger pour la France est de devenir 
un second Liban», dit souvent Zemmour, c’est-à-dire un pays fragmenté 
entre des communautés sectaires qui se détestent et se craignent. 

(Photo de Christophe Simon/AFP via Getty Images)

The Financial Times le désigne comme « l’aile avancée de l’extrême 
droite ». Pour le New York Times, il est un « théoricien de la droite ». Die 
Zeit le désigne comme « l’homme qui divise la France »... Éric Zemmour, 
journaliste et essayiste, n’est pas (encore) candidat officiel à la présidence 
de la République, mais sa popularité est telle que la France vit déjà à l’heure 
des élections.

Les élections présidentielles auront lieu dans environ 200 jours, mais pas 
une semaine ne passe sans qu’un sondage ne propulse Éric Zemmour 
toujours plus haut dans les intentions de vote des électeurs pour 2022. Un 
sondage Harris Interactive publié par Challenges le 6 octobre l’a positionné 
à 17% des voix, devant Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement 
national (15%). Zemmour reste tout de même derrière le président sortant 
Emmanuel Macron, projeté à 24%. Mais pour combien de temps ?

Il faut rappeler qu’en France, l’élection présidentielle est une compétition à 
deux tours. Les sondages cités ici ne concernent que le premier tour, où pas 
moins de 25 candidats seront en lice. Par conséquent, les intentions de vote 
du premier tour sont nécessairement fragmentées. Si les élections avaient 
lieu la semaine prochaine, les deux candidats sélectionnés pour le second 
tour seraient Marcon et Zemmour.

« On n’a jamais vu une ascension aussi fulgurante en si peu de temps », insiste 
Jean-Daniel Lévy, directeur adjoint de l’institut de sondage Harris Interactive. « 
Nous assistons à l›effondrement du cœur même de l’électorat » de Marine Le Pen.

Qui est Eric Zemmour ? L’homme qui a brisé le plafond de verre pour 
insérer dans la discussion médiatique des sujets comme «l’immigration» et 
le «djihad» -- dont personne n’avait jamais osé parler publiquement. C’est 
un homme qui incarne la peur de voir la France traditionnelle -- celle des 
clochers et de la «baguette» -- disparaître sous les coups du djihad et du 
politiquement correct.

Un livre publié par Zemmour le 16 septembre et intitulé La France n’a pas 
dit son dernier mot est entièrement consacré à l’identité nationale ; 100 000 
exemplaires ont été vendus la première semaine.

Zemmour représente la France d’antan : la France de Napoléon, de Notre-
Dame de Paris et du général Charles de Gaulle, une France qui ne veut pas 
devenir une République islamique. « Le danger pour la France est de devenir 
un second Liban », dit souvent Zemmour, c’est-à-dire un pays fragmenté 
entre des communautés sectaires qui se détestent et se craignent.

Zemmour n’est pas un politicien professionnel. Il a commencé comme 
journaliste politique au Figaro dans les années 1990, mais parce qu’il était 
brillant, qu’il avait des jugements à l’emporte-pièce sur les hommes politiques 
français et qu’il comprenait la culture politique et historique française, il a 
commencé à être invité à la radio et à la télévision. Le Figaro lui a donné 
une chronique régulière, et en 2006, il est devenu une véritable star de la 
télévision. Sa participation pendant cinq ans à « On n’est pas couché », un 
talk-show du samedi soir, l’a fait connaître de tous les Français. En 2015, 
l’animateur de l’émission, Laurent Ruquier, a regretté de s’être associé à 
Zemmour. « On ne pensait pas qu’un monstre allait apparaître » a déclaré 
Ruquier.

En quoi Zemmour est-il «un monstre» ? Parce qu’il ose affirmer que « les 
Français issus de l’immigration sont plus contrôlés que les autres car la 
plupart des trafiquants sont Noirs et Arabes .... C’est un fait. » Zemmour a 
été condamné pour ces mots, non pas parce qu’il s’agissait d’un mensonge, 
mais parce qu’une telle affirmation est impossible à prouver : la loi française 
interdit les statistiques ethniques telles qu’elles existent en Grande-Bretagne 
ou aux Etats-Unis.

Zemmour choque aussi les âmes sensibles quand il affirme que la France 
a cessé d’être la France le jour où elle a autorisé les parents d’origine 
étrangère à donner des prénoms africains ou musulmans à leurs enfants 
(Mohammed est le prénom le plus répandu dans la banlieue parisienne). 
Zemmour dit vouloir rétablir une loi du 19ème siècle pour obliger à 
nouveau tous les citoyens français « à donner des prénoms français » à 
leurs enfants. Zemmour demande également que la France cesse d’être 
soumise à l’autorité des juges de la Cour européenne de justice et de la 
Cour européenne des droits de l’homme. Ce sont eux, dit Zemmour, qui 
empêchent l’expulsion des criminels étrangers.

Zemmour est également intransigeant sur les questions sociétales : il est 
contre la PMA (procréation médicale assistée, « Je veux que les enfants 
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aient un père et une mère »), contre la propagande transgenre à l’école, 
contre le mariage homosexuel, et le militantisme LGBT à l’école. Zemmour 
n’est pas anti-homosexuel, il explique juste que les « lobbies LGBT » et les 
« minorités » sont en guerre contre la France comme les islamistes sont en 
guerre contre tous les pays occidentaux.
Zemmour est populaire non pas parce qu’il tient des propos provocateurs sur 
l’immigration ou les droits LGBT. Il est populaire parce qu’il a porté dans le 
champ médiatique des préoccupations qui n’étaient auparavant exprimées 
qu’en famille ou entre amis. La popularité de Zemmour est aujourd’hui 
d’autant plus grande qu’il exporte ces mêmes sujets de préoccupation de la 
sphère médiatique à la sphère politique.
Zemmour a-t-il réellement une chance de devenir président ? Rappelons 
qu’il n’est même pas encore officiellement candidat. Mais il est aussi l’homme 
qui a déclaré qu’il « décevrait beaucoup de gens s’il ne se présentait pas ».
Pour de nombreuses raisons, oui, Zemmour a une chance d’être le prochain 
président. D’abord, parce que l’élection d’Emmanuel Macron a représenté 
un précédent. Si une personne n’appartenant à aucun parti politique a pu 
gagner une présidentielle, l’exception peut devenir la règle.
D’autre part, la Constitution de la Cinquième République est entièrement 
construite pour organiser la rencontre entre d’une personnalité d’exception 
et le peuple français. Ce système a été conçu pour le Général de Gaulle et 
directement voté par le peuple français. De ce point de vue, la rencontre 
entre Zemmour et le peuple français est déjà une réalité. Lorsque Zemmour 
a organisé la promotion de son dernier livre, dans toutes les villes de France, 
des milliers de personnes se sont précipitées pour lui serrer la main.
D’autres raisons expliquent également l’exceptionnelle popularité de 
Zemmour. Tout d’abord, la population française est aujourd’hui segmentée 
en différents «publics» ou centres d’intérêt. En France, dans le domaine 
politique, la principale caractéristique de tous ces «publics» est un 
sentiment d’« angoisse » et de « colère » contre les élites qui ont encouragé 
l’immigration de masse sans consulter la population autochtone. Le 
Baromètre de la confiance, un sondage publié chaque année en France par 
le Cevipof, le centre de recherche de Sciences Po, est un bon indicateur 
de la « lassitude, morosité, méfiance » que la majorité de la population 
française semble éprouver à l’égard de la classe politique.

Sortir du piège électoral actuel

L’ascension fulgurante de Zemmour a eu un effet positif : elle a brisé le piège 
électoral dégradant dans lequel le peuple français est coincé. Ce piège 
électoral a été imaginé au milieu des années 1980 par le président socialiste 
français François Mitterrand : il fallait diviser la droite pour l’empêcher de 
revenir au pouvoir. Et pour diviser la droite, il fallait stigmatiser sa frange 
nationaliste. Mitterrand a promu à la radio et à la télévision d’État un 
microscopique parti d’extrême droite, le Front national, qui le premier à osé 
élever la voix contre l’immigration.

Depuis le milieu des années 80 jusqu’à aujourd’hui, les médias et la gauche ont 
fabriqué ensemble une machine qui consistait à promouvoir – pour mieux lui faire 
honte - toute personne qui ose élever la voix sur les questions d’immigration. 
C’est ainsi que le Rassemblement national est devenu un parti «raciste» et un 
parti «nazi».

Cette politique de la honte a pris une dimension quasi industrielle au point que 
récemment, même Marine Le Pen, leader du Rassemblement national (qui a 
succédé au Front national), a essayé d’échapper à la stigmatisation «nazie» en 
disant des choses positives sur l’immigration musulmane et en n’excluant pas le 
recours à l’immigration pour combler une hypothétique pénurie de main-d’œuvre.

Avec Zemmour, cependant, l’antiracisme médiatique fonctionne à vide. 
Plus les médias tentent de stigmatiser Zemmour comme un «nazi», plus sa 
popularité auprès des électeurs augmente.

Les dirigeants du parti de droite Les Républicains, qui n’osaient pas prononcer 
le mot «immigration», proposent désormais de « mettre fin au laxisme 
migratoire » et d’arrêter « l’immigration incontrôlée ». Même Emmanuel 
Macron a a reconnu en privé que Zemmour « avait raison » sur l’immigration.

Nul ne peut dire si Zemmour sera élu. Une chose, cependant, est certaine 
: Zemmour a d’ores et déjà restauré un authentique débat démocratique 
sur des sujets -- sécurité, islam, immigration -- qui importent aux Français. 
Pour beaucoup, Zemmour est la dernière chance pour la France de ne pas 
devenir une nation islamique ou un « Liban en Europe ».

Yves Mamou, auteur et journaliste, basé en France, a travaillé pendant deux 
décennies comme journaliste pour Le Monde.

Reencaminho
Por João Bento Soares

Ando a reler o primeiro livro com que o já falecido Luís Miguel Rocha 
inaugurou a sua série vaticanista. Chama-se «O Último Papa» e não trata 
do Papa Francisco, não. Basicamente o tema principal é o assassinato 
do Papa João Paulo I, que só foi sumo pontífice durante 33 dias, como 
alegadamente lhe terá sido profetizado pela Irmã Lúcia no Convento do 
Carmelo em Coimbra, tendo sido «despachado» das suas lides terrenas 
antes de ter tempo de executar apenas algumas medidas de saneamento 
da Cúria Romana. Essas, que o impediram de executar, e outras, entretanto 
tornadas indispensáveis, está agora o Papa Francisco a tentar levar a 
efeito. Mas as resistências continuam enormes, embora já haja vários 
casos resolvidos.

Neste «O Último Papa» cabem porém outros assuntos, como o verdadeiro 
Terceiro Segredo de Fátima, muitos escândalos financeiros (Banco 
do Vaticano) e até assassinatos, como o de Aldo Moro pelas Brigadas 
Vermelhas, na Itália de 1978.

E eis-me chegado ao ponto deste meu e-mail: descobri um interessantíssimo 
retrato histórico do político Giulio Andreotti, político que, entre muitas outras 
coisas determinantes da(s) sua(s e várias, incongruentes) política(s), é 
fortemente marcado pela total desumanidade, inexplicável, de sempre 
ter mantido a recusa (aliás de quase todas as forças políticas italianas da 
época) de negociar com os terroristas a libertação do seu companheiro da 
Democracia Cristã, e ministro em muitos Governos,  em troca por outros 
presos. Até que Aldo Moro foi morto mesmo, ao fim de 57 dias de cativeiro. 
E também andei a ler sobre o Aldo Moro. Que grandes sa&$#@€ são os 
políticos!!! O Giulio Andreotti deixar morrer o seu antigo camarada de partido, 
e primeiro-ministro antes dele, só para descredibilizar a extrema-esquerda!! 
Com amigos destes ninguém precisa de inimigos!! E tudo isto com a 
cumplicidade (ou, pior, a organização) dos EUA e até, em alguns casos, 
com o Vaticano (a célebre loja maçónica P2) à mistura, todos com medo 
do papão comunista!!! Dá muito que pensar, inclusive no caso Camarate, a 
visita de Kissinger ao Algarve, o encontro que aí teve com Pinto Balsemão, 
que, como de costume, não se lembrava de tal encontro...!!  
 
Não há nada como ler o Passado para entender o Presente e prever o 
Futuro.

No momento em que em Portugal foram publicadas as Memórias de Pinto 
Balsemão - que diz cobras e lagartos do nosso actual PR Marcelo, não 
se eximindo mesmo a recordar e comentar a «cena» do «lelé da cuca» (e 
estando eu convencido de que Marcelo, como nisto já só poderá falar depois 
de Pinto Balsemão, será o que, rindo em último, rirá melhor, podendo talvez 
referir esse encontro de Balsemão com Kissinger no Algarve, e relacioná-lo 
com o atentado de Camarate) -  achei que este artigo de pormenorizada 
análise de Giulio Andreotti vos poderá interessar. Tanto mais que já tivemos 
eleições autárquicas, precursoras das legislativas.
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Caros Senhores, Amigos e Amigas do Mar,

Nos próximos dias e semanas vai ficar à venda o livro Memórias da Guerra e 
do Mar por mim organizado, numa edição da ‘Revista de Marinha’ do almirante 
Henrique Alexandre da Fonseca, com a preciosa colaboração do comandante 
Orlando Temes de Oliveira.

O livro tem 258 p. e será apresentado em breve na Academia de Marinha mas, 
entretanto, está desde já disponível para aquisição na loja do Museu de Marinha 
(em Belém, que encerra às 18h), no Clube Militar Naval (Av. Defensores de 
Chaves, 26, à tarde) e no Clube dos Oficiais da Marinha Mercante (Trav. S. 
João da Praça, 21, junto à Sé, tel. 218880781), ao preço de 20€ (ou 25€ para a 
modalidade de luxe).

Pode também ser solicitado à Editora Náutica Nacional pelo Email revistamarinha@
gmail.com ou pelo Tel. 91 996 4738, que enviará pelo correio com um custo adicional 
de 3,5€ para os portes. 

Como no meu anterior Memórias Navais, editado no ano passado, esta obra é 
constituída por crónicas e narrativas escritas por gente do mar ou observadores 
próximos sobre episódios ocorridos na primeira metade do século XX, porém agora 
em marinhas estrangeiras. Referem-se diversos momentos cruciais da guerra 
naval nos conflitos mundiais de 1914-1918 e de 1939-1945, bem como outros 
acontecimentos marítimos, tais como naufrágios, viagens de aventura e descoberta 
ou motins de marinheiros. 

Agradecido pelo vosso interesse,

João Freire  

Temos recebido vários convites para Apresentações de livros sobre 
memórias da Guerra do Ultramar ou sobre actividades de organismos para-
militares que devido a datas já ultrapassadas do ABC ficam em carteira. 
Pedindo desculpas por esses inconvenientes publicamos alguns nesta 
edição, lembrando acontecimentos passados e o grande interesse que 
projectaram nas famílias civis e militares. RM

Como indicado no convite junto, este livro que conta com uma entrevista feita ao 
Herói Nacional Marcelino da Mata, pelo autor, Cor. páraquedista (ref.) Manuel 
Bernardo, foi apresentado no dia 25 de Novembro numa Biblioteca de Faro.
De notar que a 2ª sessão será na Livraria Verney da C.M. Oeiras, em 16 de Dez. 
pelas 15H00 integrado no Programa Fim do Império - Liga dos Combatentes, 
Comissão História Militar e CM Oeiras.
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“AMIGOS DE OLIVENÇA”

 75 ANOS A SERVIR 
PORTUGAL

 (Os Órgãos Sociais do Grupo dos Amigos de Olivença)

 “Na questão de Olivença 
 A Espanha não tem defesa”.
 Federico Trillo – Figuerdo

 (Ao tempo “Presidente del Congresso de los Diputados”, no Convento de 
Santa Maria de  Aguiar - Castelo Rodrigo – nos 700 anos do Tratado de 
Alcanizes, 12/09/1997).

Tenho para mim que existem três “entidades” em Portugal, que não deviam 
existir.

Mas convém que existam...

São elas a “Comissão Promotora da Homenagem aos Combatentes do 
Ultramar”; a “Sociedade Histórica para a Independência de Portugal” (SHIP) 
e o “Grupo dos Amigos de Olivença” (GAO). Para mal dos meus pecados, 
pertenço às três!

Porque não deviam existir, perguntarão? Pois porque aquilo que promovem 
e é seu objecto estatutário, devia ser assegurado pelos órgãos de soberania 
do Estado, Estado que, lembramos, representa a Nação politicamente 
organizada.

A Comissão Promotora de Homenagem aos Combatentes do Ultramar visa 
recordar e exaltar aqueles que arriscaram a vida de armas na mão, em 
defesa da comunidade - da nossa comunidade, isto é, da nossa Nação - 
que na sua evolução secular, material e espiritual, se transmutou em Pátria; 
A SHIP nasceu em 1861, por uma reacção popular contra os ideais iberistas 
(que representam uma traição à nossa individualidade e identidade) e 
promove desde então acções sociais e culturais em defesa da independência 
da nação dos portugueses;

O GAO, nasceu em 1938/45, justamente para fazer retornar à soberania 
portuguesa o único território onde à data, havia conflito fronteiriço - enfim, 
se exceptuarmos a ocupação ilegal do território de Timor, primeiro pelos 
australianos e holandeses em 1941 e, depois pelos japoneses. 
Problema que como se sabe, ficou resolvido no final do Segundo Conflito 
Mundial.
Esse território era Olivença e seu Termo (cerca de 450 km), perdido primeiro 
por ocupação militar espanhola na curta e funesta “Guerra da Laranjas”, em 
1801, depois pelo não menos lamentável Tratado de Badajoz desse ano, de 
que uma cópia se encontra à guarda da “Casa do Alentejo”.

Tratado que foi violado logo em 1807, quando se deu a primeira invasão 
francesa, que contou com o exército espanhol, e foi denunciado em 1808, 
pelo nosso Rei, Senhor D. João VI -que Deus tenha em sua guarda, pois 
muito sofreu nesta vida - na nova e temporária capital dos seus reinos, o 
Rio de Janeiro. 

Ora, infelizmente, nem sempre os órgãos cimeiros do Estado se dedicam 
como devem, às suas tarefas primordiais onde as que acabo de descrever 
se inscrevem. 

Daí a pertinência destas instituições que descrevi. Daí a conveniência da 
sua existência.

É nesse âmbito que a Direcção do GAO está aqui presente e leva a cabo 
este evento.

O autor do livro, o licenciado em História Humberto Nuno de Oliveira e 
patriota emérito -qualidade que nenhum grau académico ou venera do 

Estado, contempla - não escreveu sobre as razões que nos assistem em 
tão momentosa questão. Questão que não prescreve no tempo.

Mas tão - somente sobre a memória daqueles que dando a cara nos órgãos 
sociais do GAO, ajudaram a que a usura do tempo não acabe por fazer, 
prescrever um assunto, eminentemente político, de Direito, de Justiça, do 
nosso “Ser” e “Estar”, colectivo.

O singelo, mas não despiciendo livro, que agora deu à estampa - singelo 
porque não vem :

Na reunião ocorrida em Alcanizes, em 7 e 8 de Julho de 1997, que juntou 
os presidentes de câmara abrangidos pelo Tratado, o Presidente Jorge 
Sampaio (honra lhe seja feita) recusou-se a receber o “Alcalde” de Olivença 
que se apresentou como espanhol.

2ornado por um nome de uma editora ilustre ou possui características de 
edição luxuosa, e não despiciendo porque representa uma memória histórica 
de uma instituição patriótica - dá-nos conta dos nomes e funções daqueles 
que ao longo do seu historial deram a cara e assumiram responsabilidades 
pelos objectivos do GAO e sobretudo por manterem viva a substância da 
finalidade assumida pelo mesmo, que é a retrocessão da nossa querida Vila 
de Olivença e seu Termo, para a soberania e administração portuguesa.

Objectivo que o Estado Português deixou de perseguir, digamos, com a 
veemência necessária, desde 1840.

O livro, na sua capa pode, inadvertidamente, conduzir o leitor a um engano 
dado que coloca em subtítulo “75 anos a servir Portugal” - que representa 
o período de 1945 a 2020.

Isto porque pode haver quem argumente que o GAO poderá ir buscar a 
antiguidade a 1938, quando foi fundada a “Sociedade Pró - Olivença”, o 
que elevou a antiguidade em mais sete anos. Só que não existe rasto dos 
arquivos desta sociedade que nos elucidem sobre os “corpos sociais” de 
então.

Neste âmbito, não posso deixar de evocar a grande figura de Ventura 
Ledesma Abrantes, natural de Olivença, que se “exilou” da sua terra natal e 
veio a ser o fundador da dita Sociedade Pró- Olivença.

Do mesmo modo devo relevar a figura do Dr. José Maria Cardoso, primeiro 
Presidente da Direcção do GAO.

O historial do GAO também se faz através deste livro, historial que não foi 
fácil, teve os seus altos e baixos e as suas controvérsias, como é próprio da 
natureza dos Homens. 

Mas tem a seu favor a nobreza da causa e o desprendimento e a gratuitidade 
do trabalho de quem a abraçou, pois em nenhum momento se puderam 
vislumbrar que a acção dos que nos antecederam tivesse em vista a 
promoção pessoal, social ou política; a vaidade das veneras; o lucro dos 
negócios ou sequer, terem-se colocado no âmbito do feliz comentário do 
Rei, Senhor D. Luís I, numa visita a Trás-os-Montes, referindo-se a uns 
cães que ladravam à passagem da sua carruagem,“vê-se mesmo que estes 
ainda não foram comer à gamela da Ajuda!”

Lendo o livro pode vislumbrar-se os anos áureos do GAO (que foram os anos 
cinquenta do século passado); as diferentes organizações e denominações 
porque passaram os seus órgãos sociais; a existência de núcleos por todo 
o país, que chegaram a alargar-se a Angola e Moçambique e a três cidades 
brasileiras (S. Salvador, Belo Horizonte e S. Paulo) - Brasil onde existe uma 
povoação chamada S. Paulo de Olivença em homenagem a esta Vila.

Outro facto significativo é ficar a saber-se que, infelizmente, as únicas 
formações políticas, aliás de efémera existência, após o 25 de Abril de 
1974, que tiveram Olivença, nas suas preocupações e programa, foram a 
AOC, Aliança Operário - Camponesa e o PCP (marxistaleninista).

Pode ainda constatar-se um equilíbrio entre os elementos dos corpos 
sociais entre cerca de 40% de militares e 60% de civis; que a primeira 
mulher que integrou os corpos sociais só aparece em 1977, a Dr.ª Maria 
Leonor Cabral Sampaio; que figuras de relevo da vida nacional integraram 
os seus corpos sociais, tais como (e sem desprimor por outros), o Professor 
Doutor Queiroz Veloso; General Raul Esteves; General Ferreira Martins; 
Inspector Ricardo Rosa y Alberty; General Humberto Delgado; Almirante 
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Afonso de Cerqueira; Comandante Maurício Teixeira; Duque de Palmela D. 
Domingos de Sousa Holstein Beck; Conde de Almada Eng.º D. Lourenço 
Vaz de Almada; Brigadeiro Dário de Oliveira; Brigadeiro Vasco de Carvalho; 
Dr. D. Luís da Câmara Leme; Brigadeiro Alexandre de Morais; Dr. Hernâni 
Cidade; Coronel Pereira Botelho (que sendo Comandante do Batalhão de 
Caçadores 8, de Elvas, se prontificou a ocupar Olivença à frente das suas 
tropas, em 1938); Almirante Pinheiro de Azevedo; Nuno Humberto Mendes 
de Oliveira (pai do autor do livro), etc.

Por dois períodos longos e dolorosos, o GAO sobreviveu na prática sem 
corpos sociais, entre 1961 e 1971 e entre 1984 e 1995. Neste último período 
deve salientar-se a figura do Tenente Jaime Ramos de Oliveira a que se 
deve a sobrevivência do GAO.

O livro é ilustrado com alguma cópia de fotografias, algumas delas 
reveladoras da atribuição do nome de Olivença, a ruas de várias cidades e 
vilas do país, que representa um modo de preservar a memória de Olivença 
(que está cativa há mais de 200 anos) no todo nacional. Prática que devia 
ser retomada.

Mas a verdadeira pedra de toque, ou símbolo identitário do GAO e da sua 
causa, porventura único em todo o país, é o facto de se vislumbrarem nos 
membros do grupo e nos seus corpos sociais, pessoas de todos as áreas 
da sociedade; apoiantes de todos os regimes políticos e partidários de 
todos os quadrantes políticos e ideológicos.

A causa que os move, o seu máximo divisor comum, chama-se Olivença.

Pois Olivença é Terra Portuguesa!

Por isso nós não devemos abdicar dela.

Lembro, por exemplo, que todas as Constituições Portuguesas - desde 
1822 até hoje - sendo todas diferentes, têm um articulado comum a todas: 
quando descrevem o território nacional determinam que não devemos 
abdicar aos direitos sobre nenhum deles. 

Vou recordá-lo:

Constituição de 1822

Artigo 20
“A Nação não renuncia o direito, que tenha a qualquer porção de território 
não compreendida neste artigo.”

Carta Constitucional de 1826

Título I, Artigo 3
“A Nação não renuncia o direito que tenha a qualquer posição de território 
nestas três partes do mundo, não compreendida no antecedente artigo.”
Constituição de 1838

Título I, Artigo 2, § único

“A Nação não renuncia a qualquer outra porção de território a que tenha 
direito.”Constituição de 1911

Título I, Artigo 2, § único

”A Nação não renuncia aos direitos que tenha ou possa vir a ter sobre outro 
qualquer território.”

Constituição de 1933

Título I, Artigo 1.3 § único
“A Nação não renuncia aos direitos que tenha ou possa vir a ter sobre 
qualquer outro território.”

Constituição de 1976

Artigo 5, 2.

“O Estado não aliena qualquer parte do território português ou dos direitos de 
soberania que sobre ele exerce, sem prejuízo de rectificação de fronteiras.”
Este artigo mantém-se actual (agora no Artigo 5º. 3) após sete revisões da 
Constituição já efectuadas.

Por muito menos, se colocou nesta última Constituição, no seu artigo 
5.4, e até à sua entrega à China, o seguinte: “o território de Macau, sob 
administração portuguesa, rege-se por estatuto adequado à sua situação 
especial”.

Por isso, para dar força ao propósito, as forças políticas em Portugal deviam 
votar uma alteração à Constituição, no sentido de acrescentar uma alínea 
em que se dissesse algo parecido com isto: “Olivença e seu Termo são 
território português, temporária e indevidamente, sob administração do 
Estado Espanhol. O completo retorno deste território à soberania portuguesa 
deve ser objectivo dos órgãos de soberania nacionais, por todos os meios 
ao seu alcance.”

Até que esse objectivo e desiderato se concretize, faz todo o sentido voltar 
a ter nesta casa que já foi sede do GAO - e em local adequado, uma “chama 
votiva” alimentada a azeite produzido nos campos do Alentejo, em memória 
de Olivença, a qual faz parte do Estado-Nação Português desde o Tratado 
de Alcanizes, de 1297, que delimitou a fronteira portuguesa, a mais antiga 
em todo o mundo.

Pois Olivença é terra Portuguesa!
João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador (Ref.).

Olivença pode ser considerado o primeiro caso de genocídio cultural 
empreendido na História Contemporânea da Europa. Uma das suas 
novidades reside na forma quase silenciosa como o crime foi perpetrado 
e ainda hoje é ocultado, o que pode justificar a forma naturalizada como a 
questão é encarada. Nenhum remorso ou alusão aos milhares e milhares 
de homens, mulheres e crianças a quem lhes foi negado o direito a uma 
identidade, à história das suas raízes, sendo que a única que lhes concediam 
era a do invasor.                Wikipédia

Território português de Olivença usurpado, em 1801, pela Espanha.
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REVELAÇÕES FEITAS POR UM HISTORIADOR 
ESTRANGEIRO SOBRE  A 

 GUERRA DO ULTRAMAR: 1961 - 1974
 

Por jonathan Llewellyn
 
“Os portugueses parecem ter vergonha de se orgulharem do que 
conseguiram.”
“Espero que perdoem a um estrangeiro intrometer-se neste assunto, mas é 
preciso que alguém diga certas verdades”.
A insurgência nos territórios ultramarinos portugueses não tinha nada a ver 
com movimentos nacionalistas. Primeiro, porque não havia (como ainda 
não há) uma nação angolana, uma nação moçambicana ou uma nação 
guineense, mas sim diversos povos dentro do mesmo território. E depois, 
porque os movimentos de guerrilha foram criados e financiados por outros 
países.

ANGOLA – A UPA, e depois a FNLA, de Holden Roberto foram criadas pelos 
americanos e financiadas (directamente) pela bem conhecida Fundação 
Ford e (indirectamente) pela CIA.

O MPLA era um movimento de inspiração soviética, sem implantação tribal, 
e financiado pela URSS. Agostinho Neto, que começou a ser trabalhado 
pelos americanos. só depois se virando para a URSS, tinha tais problemas 
de alcoolismo que já não era de confiança e acabou por morrer num 
pós-operatório. Foi substituído pelo José Eduardo dos Santos, treinado, 
financiado e educado pelos soviéticos.

A UNITA começou por ser financiada pela China, mas, como estava mais 
interessada em lutar contra o MPLA e a FNLA, acabou por ser tolerada e 
financiada pela África do Sul. Jonas Savimbi era um pragmático que chegou 
até a um acordo com os portugueses.
MOÇAMBIQUE - A Frelimo foi criada por conta da CIA. O controleiro do 
Eduardo Mondlane era a própria mulher, Janet, uma americana branca que 
casou com ele por determinação superior. Mondlane foi assassinado por não dar 
garantias de fiabilidade, e substituído pelo Samora Machel, que concordou em 
seguir uma linha marxista semelhante à da vizinha Tanzânia. Quando Portugal 
abandonou Moçambique, a Frelimo estava em tal estado que só conseguiu 
aguentar-se com conselheiros do bloco de leste e tropas tanzanianas.

GUINÉ – O PAIGC formou-se à volta do Amílcar Cabral, um engenheiro 
agrónomo vagamente comunista que teve logo o apoio do bloco soviético. Era 
um movimento tão artificial que dependia de quadros maioritariamente cabo-
verdianos para se aguentar (e em Cabo Verde não houve guerrilha). Expandiu-
se sobretudo devido ao apoio da vizinha Guiné-Konakry e do seu ditador Sékou 
Touré, cujo sonho era eventualmente absorver a Guiné portuguesa.

Em resumo, territórios portugueses foram atacados por forças de guerrilha 
treinadas, financiadas e armadas por países estrangeiros. Segundo o 
Direito Internacional, Portugal estava a conduzir uma guerra legítima. E ter 
combatido em três frentes simultâneas durante 13 anos, estando próximo 
da vitória em Angola e Moçambique e com a situação controlada na Guiné, 
é um feito que, militarmente falando, é único na História contemporânea.
Então porque é que os portugueses parecem ter vergonha de se orgulharem 
do que conseguiram?”

Publicado a 01 de Junho 2013 por Jonathan Llewellyn

NOVOS DITADOS POPULARES
 
1 - O cigarro adverte:
“o governo faz mal à saúde!”

2 - Não roube,
“o governo detesta concorrência.”

3 - Errar é humano.
“Culpar outra pessoa é política.”

4 - Autarcas portugueses
“São os mais católicos do mundo; não assinam nada sem levar um 
terço.

5 - Se bem que...
“o salário mínimo deveria chamar-se gorjeta máxima”.

6 - Feliz foi Ali-Babá que:
“não viveu em Portugal e só conheceu 40 ladrões!!!...”

7 - Não deixe de assistir “ao horário político na TV:
Talvez seja a única oportunidade de ver políticos portugueses em 
“cadeia nacional”.

8 - O maior castigo
“para quem não se interessa por política é que será governado 
pelos que se interessam.”

9 - Os políticos
“são como as fraldas... Devem ser trocados com frequência, e 
sempre pelo mesmo motivo... (Eça de Queirós)

10 - Os líderes
“das últimas três décadas ou sucedem a si próprios ou então criam 
clones dos seus tiques.”

11 - Os partidos
“ tomaram conta do Estado e puseram o Estado ao seu serviço.”

12 - A frase do dia é de Alberto João Jardim:

- O que penso sobre o aborto?!...
- Considero-o um péssimo primeiro-ministro e está a governar muito 
mal o País. Leia-se PPC, o ChipNela de Massamá.

13 - Notícia de última hora!!!
- “Fiscais da ASAE, (brigada de inspecção da higiene alimentar), 
acabam de encerrar a Assembleia da República.”
Motivo: Comiam todos no mesmo tacho!

14 - Bom para Portugal!!!!!
“Sou totalmente a favor do casamento gay entre os políticos.
Tudo que possa contribuir para que eles não se reproduzam é bom 
para o país...”

15 - Candidatos:
“Antigamente os cartazes nas ruas, com rostos de criminosos, 
ofereciam recompensas; hoje em dia, pedem votos”.

16 - País desenvolvido:
“não é onde o pobre tem carro, é onde os políticos usam transporte 
público”.

17 - Austeridade é quando
“o Estado nos tira dinheiro para pagar as suas contas até deixarmos 
de ter dinheiro para pagar as nossas”.



COMANDOS

Ajudemos os COMANDOS do curso 127 que foram constituídos arguidos

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

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

José Lobo de Amaral
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Documento Pânico
O texto abaixo é um resumo da tradução do documento de 12 páginas, da 
autoria de Reiner Fuellmich, que lidera um grupo de mais 1000 advogados 
e 1000 cientistas para um processo judicial colectivo à Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e outros actores, por fraude intencional, danos na saúde 
e economia em todo o mundo, em suma, por crimes contra a humanidade.
Nota introdutória: a presente tradução aglomerou por temas as ideias do 
autor e do texto original, não respeitando necessariamente a ordem de 
ideias descrita do documento original; bem como a linguagem usada é da 
responsabilidade total do tradutor sob orientação do original; foram mantidas 
as ideias fundamentais e introduzidas novas referencias e comentários, 
embora mínimos, para apoiar o leitor a compreender os temas em debate e 
agir de acordo com as suas conclusões.

1. O maior processo-crime de sempre

Reiner Fuellmich é um advogado que exerce há 26 anos carreira na 
Alemanha e na Califórnia, EUA. É conhecido por ter vencido processos 
massivos e milionários por fraude contra o Deutsh Bank, Volkswagen e 
a Kuehne & Nagel a maior empresa mundial de marinha mercante, por 
subornos.

Fuellmich é um dos quatro membros do Comité Alemão de Investigação 
ao Covid que desde Julho de 2020, tem ouvido enorme numero de 
especialistas e cientistas acerca da ‘crise covid’. Fuelmich prefere que esta 
crise se chame “escândalo”, por haver preceitos fraudulentos nas medidas 
anti-epidemia tomadas com a intenção de destruir o tecido económico das 
pequenas e medias empresas - em média 70% da economia. Por isso, 
uma rede internacional de advogados está a accionar o maior processo-
crime de sempre, pelo maior crime contra a humanidade de sempre, “os 
responsáveis por esta situação devem ser processados criminalmente por 
danos civis e ao nível politico, tudo deve ser feito para que estas agendas 
corruptas de fraude à humanidade não voltem a acontecer”.

Os crimes contra a humanidade foram definidos nos julgamentos de 
Nuremberga depois da II guerra Mundial e estão consagrados na secção 7 
do Código Criminal Internacional.

2. Dúvidas

As premissas deste processo judicial fundamentam-se em três premissas:
a. Há realmente alguma epidemia ou uma “pandemia dos testes PCR”? - 
Que importância real tem os testes PCR, medem alguma coisa?

b. Será que as medidas de “protecção” acionadas (confinamentos, máscaras, 
distância social, encerramentos) servem para proteger de uma eventual 
epidemia ou servem apenas para manter a população no medo e pânico? 
Para que as farmacêuticas e empresas tech possam gerar enormes lucros, 
com a venda de testes PCR, vacinas e recolha de DNA humano.

c. O governo alemão, mais que noutro país, foi antecipadamente invadido 
por lobies e empresas agora protagonistas nesta “crise”. Tendo a Alemanha 
uma imagem internacional de disciplina, foi usada como o modelo mundial 
para a adesão cega a estas medidas - os responsáveis por estes lobies são 
o Dr. Drosten, virologista em Berlim, Dr. Wieler, veterinário e director do RKI 
(equivalente ao Infarmed) e Thedros Adahnom, director da OMS.

d. O corona não matou dramaticamente ninguém, ao contrario do que os 
media e oficiais propagam. Pelo contrario, são as medidas, apoiadas no 
teste PCR (fraude do Dr. Drosten) que estão a gerar enormes perda de 
vidas, insanidade física e mental, incluindo a ruína financeira de inumeráveis 
empresas, famílias e indivíduos em todo o mundo.

3. Apuramento de factos

Os factos descritos são o resultado do trabalho do Comité de Investigação 
Corona, Alemanha, fundado em Julho de 2020, por quatro advogados que 
ouviu especialistas internacionais em 3 questões:

a) Perigosidade real do vírus;

b) Qual o significado de um resultado positivo no teste PCR?

c) Quais os danos colaterais causados pelas medidas-corona, na saúde e 
economia mundial?

4. Historias de bastidores

A definição de epidemia mudou há 12 anos: até então, epidemia era uma 
“doença que difundida por todo o mundo possa causar massiva doença e 
morte”, mas de repente e sem explicação, a definição mudou, hoje epidemia 
é apenas “doença global”. Esta simples mudança semântica permitiu que 
a OMS declarasse, em 2009, que a peste suína fosse uma epidemia e 
accionasse contratos secretos com farmacêuticas para produção de 
vacinas. O engodo acabou por ser exposto: a peste suína era mais suave 
do que as farmacêuticas (e universidades afiliadas) quiseram impingir 
sob pânico. Os que se vacinaram tiveram problemas graves, incluindo 
700 crianças europeias atacadas incuravelmente com narcolepsia. Essas 
vacinas produzidas com dinheiro dos contribuintes acabaram por ser 
destruídas... com o dinheiro dos contribuintes.

Nessa altura o virologista alemão Drosten foi um dos atiçadores de pânico à 
população, ameaçando os alemães com milhões de mortes e doenças. Foi 
o Dr. Wolfgang Wodarg, membro do Conselho da Europa e do Parlamento 
alemão, quem expôs e terminou com a fraude da ‘peste suína’ e o negócio 
da vacinação.

Em Maio de 2019, um ano antes das medidas restritivas, a coligação CDU 
liderada por Ângela Merkel no poder alemão, organizou o ‘Congresso para 
a Saúde Mundial’ - o congresso foi ‘impingido’ ao governo pela industria 
farmacêutica e empresas de tecnologia. Neste congresso estiveram 
presentes Angela Merkel e Jens Spahn, Secretario da Saúde alemão, mas 
tambem o professor Drosten (autor dos fraudulentos testes PCR), Wieler, 
chefe do RKI (o Infarmed alemão), Thedros da OMS, Bill Gates da Bill 
& Melinda Gates Foundation (e principal filantropo da OMS) e o lider da 
Welcome Trust. Um ano mais tarde, todos estes oradores do congresso 
tornam-se nos ‘protagonistas’ de uma epidemia que devastou a economia 
mundial.

Já em Março de 2020, quando  o  governo federal alemão pretendia 
estabelecer medidas que legitimassem a suspensão de direitos 
constitucionais, aconselhou-se de uma pessoa e apenas uma: o professor 
Drosten, o mesmo que 12 anos antes, sob a alegada ‘peste suína’ 
induziu pânico na população para favorecer agendas de vacinação das 
farmacêuticas e também orador, 10 meses antes, no impingido Congresso 
para a Saúde Mundial. Quem denunciou isto foi David Sieber, membro do 
Partido Verde (Green Party), em Agosto de 2020. Sieber não se conformou 
com a narrativa oficial e procurou opiniões diferentes de cientistas, muitos 
de renome internacional, que em uníssono afirmavam não existir nenhuma 
doença para alem da gripe sazonal. Estes cientistas são, entre outros, 
o Prémio Nobel da Física, Michael Levitt, o Professor John Ioannidis, 
especialista em saúde publica e epidemiologista da Universidade de 
Stanford, Califórnia, o cientista mais citado em todo o mundo Professor 
Ioannidis e o Dr. Mike Yeadon, vice-presidente e director cientifico de uma 
das principais farmacêuticas do mundo, a Pfeizer. Estes cientistas são 
de acordo que a humanidade possui a imunidade suficiente através das  
‘Células-T’, (células de memoria no sistema imunitário) contra qualquer 
vírus e não seriam necessárias medidas especiais, muito menos vacinas.

Mais tarde, quando Sieber chegou à liderança do partido Verde, em Abril 
de 2020 e expôs as suas teses e referências cientificas acabou por ser 
acusado de “teórico da conspiração” e deposto das suas funções.

5. Gripe e covid

O super-citado Professor Ioannidis, fez estudos estatísticos e concluiu que 
a “mortalidade” do Covid é equivalente à da gripe sazonal. Ou seja, não é 
verdade que o vírus Covid tenha gerado qualquer perigo. Enfim, o Covid-19 
é tão perigoso como a gripe sazonal é perigosa que por vezes mata 
pacientes. Mas como autopsias revelaram, principalmente as divulgadas 
pelo cientista forense Klaus Püshel de Hamburgo, as fatalidades tinham 
na sua vasta maioria “pré-condições”, ou as mortes eram de pessoas 
muito idosas, como em Itália. Não por acaso e muito estranhamente, o RKI 
começou por recomendar funerais das ‘vitimas covid’ sem autopsias - mas 
sem as autopsias nunca saberíamos as verdadeiras causas das alegadas 
mortes por Covid. Hoje há inúmeros e credíveis relatos, depoimentos e 
denuncias de médicos e hospitais que foram pagos para declararem mortes 
por Covid, sem o terem sido.

Também sabemos comprovadamente que os sistemas de saúde e hospitais 
nunca estiveram sobrelotados por pacientes e muitos deles estão perto da 
bancarrota por falta de pacientes. Os media usaram hospitais de Bergamo, 
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Itália, e Nova Iorque como posters dramáticos de uma falsa epidemia que 
haveria de gerar lucros fabulosos à industria farmacêutica - uma enorme 
pastelaria onde onde os media comem parte do bolo.

6. O caso de Bergamo

A grande maioria das mortes em Bergamo, 94%, não estão associadas 
ao Covid mas com uma operação intencional do governo italiano, de 
transferir pessoas doentes (com gripe ou constipação) de hospitais para 
nursing homes (lares?) com o objectivo de vagar camas nos hospitais para 
vitimas de covid, que nunca apareceram. Aí, os transferidos acabaram por 
infectar pacientes mais idosos e com sistemas imunitários mais débeis, ou 
com condições medicas pré-existentes. Além disso, foi administrada uma 
vacina anti-gripe que acabou por enfraquecer os sistemas imunitários dos 
pacientes. O mesmo aconteceu em Nova Iorque quando o mayor Belasio 
fez deslocar pacientes de hospitais para lares gerando uma vaga de mortes 
não por Covid mas por infecções de gripe e vacinação anti-gripe. Muitos 
pacientes foram ainda vitimas de más praticas medicas, por exemplo, 
colocados diante de ventoinhas em vez de receberem mascaras de oxigénio.
7. Reconhecimento oficial

A divulgação publica do “Documento Pânico”, informação classificada 
do Departamento do Interior da Alemanha, mostra como a população foi 
deliberadamente incitada ao pânico por políticos e pelos media. Esse 
documento permite compreender porque o Chefe Wieler do RKI, insistia que 
a população seguisse incondicionalmente, sem perguntas, as medidas anti-
covid do governo: para gerar pânico e conformismo. Wieler chegou a gerar 
tanto pânico que ameaçou membros e colegas com opinião divergente no 
instituto que dirige. Neste “Documento Pânico” o governo alemão incita, 
entre outras aberrações, que crianças sejam “responsáveis pela dolorosa e 
turtuosa morte dos seus pais e avós se não seguirem as regras do Corona”.
Um outro documento produzido pelo Departamento do Interior da Alemanha, 
refere que “não há solida prova de risco serio para a saúde como alega 
Drosten, Wieler e a OMS, mas há provas suficientes que as medidas ao 
Corona causaram sérios danos na saúde e economia da população”, essas 
consequências e danos estão descritas em detalhe nesse documento e 
prevê que o “governo se torne responsável por danos e indemnizações”. O 
autor do documento foi suspenso das suas funções.

8. Erros intencionais

As medidas tomadas para prevenir as “variantes de covid” foram 
deliberadamente erradas e baseados em estratégia de pânico publico, por 
3 razões:

1. Quando as medidas foram decretadas o numero de alegadas infecções 
já estava em queda;

2. Os humanos possuem as células-T, que protege a maioria da população 
de qualquer gripe ou infecção.

3. Os testes PCR são baseados em asserçoes cientificas falsas, os testes 
PCR de Drosten não detectam nenhuma infecção, estes testes não foram 
inventados para diagnostico.

9. O aberrante teste-PCR

Eis como o aberrante teste PCR do “infame professor Drosten” foi criado: 
(o PCR, «Polymerase Chain Reaction», é invenção de Kary Mullis, Prémio 
Nobel em 1993): no inicio de Janeiro de 2020, Drosten usou o teste PCR 
de Mullis para detectar a infecção Covid, no entanto o PCR de Mullis não 
foi inventado para diagnósticos, mas apenas para detecção de actividade 
molecular.

Drosten nunca tinha visto o vírus chinês de Wuhan, apenas sabia pelas 
redes sociais (sic) que havia algo a acontecer em Wuhan, quando começou 
e engenhar no seu computador o que ele chamou um “teste PCR”. Para isso, 
Drosten usou um velho vírus SARS, “na esperança” que fosse semelhante 
ao disseminado pelo laboratório de Wuhan. Epicamente, enviou a sua 
amostra de teste à China para avaliar se media positivos de Covid. Não 
apenas os chineses aceitaram o teste como o teste “detectava positivos” 
de Covid.

Começava a saga: a OMS legitima o teste de Drosten como fiável e acciona 
o alarme da epidemia, recomendando o teste PCR de Drosten - não por 
acaso Drosten e Thedros, director da OMS, tinham estado ambos presentes 

num congresso na Alemanha, dez meses atrás.

Estes testes PCR não servem para diagnostico. É a própria literatura 
informativa que o diz. Como diz o seu inventor Karry Mullis, falecido em 
Agosto de 2019 (estranha e convenientemente, quando tinha um cerrado 
debate cientifico com outro oportunista-covid, o Dr. Faucci, EUA), os testes 
PCR são incapazes de diagnosticar qualquer doença. Traduzindo, um 
resultado PCR positivo não significa que haja infecção. Mas Drosten e a 
OMS dizem o contrario. Até o CDC dos EUA concorda e adverte que “o 
desempenho deste teste não foi estabelecido para tratamento da infecção 
Covid” e que “este teste não pode detectar doenças causadas por bactérias 
ou vírus patogénicos”.

Além disso, não há provas do isolamento (amostra) do vírus de Wuhan, 
ninguém sabe exactamente o que se procura nestes testes. Na pratica, 
este teste pode ser configurado para detectar o que  queiramos, incluindo 
o numero de falsos de positivos que nos são impingidos nos media. O teste 
de Mullis é um instrumento para detectar moléculas que não podem ser 
detectadas pelo olho humano e usa uma técnica própria de no máximo 35 
ciclos para essa tarefa. Porém, o teste PCR de Drosten usa 45 ciclos. Na 
pratica, estes testes podem converter um resíduo de molécula de uma gripe 
passada num positivo covid. O próprio Drosten confirma isso. Estes testes 
são tão sensíveis, que qualquer atleta saudável pode ser detectado com 
infecção.

E a OMS sabe isso, por isso baixaram os ciclos para 28 (mas só depois 
de colocarem Biden artificialmente na presidência dos EUA); quando o 
fizeram, o numero de positivos covid diminui drasticamente, porque eram 
os testes que inflaccionavam as estatísticas o pânico e as consequências 
desse cenário falsamente trágico, que os media reproduzem.

10. Drosten

Fuellmich classifica Drosten como “mestre do pânico”, não apenas pelo seu 
papel de alarme durante a ‘peste suína’ e agora com a pandemia covid, 
mas tambem por ter declarado em 2014 a uma revista alemã saber que os 
media são excelentes mensageiros do pânico, e usou o exemplo da Arábia 
Saudita onde houve um surto (falso) de casos do então virus MERS, “ foi 
por isso que estes casos explodiram na Arábia Saudita, os media fizeram 
disto uma incrível sensação”.

Não por acaso um grande numero de cientistas de renome internacional 
cada vez mais admitem que nunca houve nenhuma epidemia corona, 
mas antes uma “epidemia de testes PCR”, que induziram em erro, pânico, 
resignação, confusão e despesa publica desnecessária. Será que Drosten 
estará a conceder à industria farmacêutica uma oportunidade única de 
massivos lucros, inclusive ao seu sócio comercial, Alford Lund, no comercio 
do teste PCR? 

11. Muitas cautelas cientificas

O Dr. Mike Yeadon, ex-vice presidente da Pfeizer durante 16 anos e chefe 
cientifico dessa farmacêutica, publicou um artigo com colegas cientistas 
em 2020 onde se pode ler que “estamos a basear a restricção dos nossos 
direitos fundamentais em dados errados acerca do virus corona, se não 
fossem os resultados dos testes, constantemente divulgados nos media, a 
epidemia teria acabado porque nada realmente aconteceu”.

No mesmo artigo é afirmado que “há concerteza alguns casos de infecções 
mas há-os sempre nas epidemias da gripe”. Houve realmente casos de 
infecção em Março e Abril, “mas os casos só foram aumentados porque 
os (falsos) testes geraram mais positivos, os verdadeiros casos estão 
terminados e não se pode falar de uma segunda vaga”.

Ainda no mesmo artigo é explicado que 30% da população possui as 
células T que reconhecem historiais de infecção e estão preparadas para 
reforçar o sistema imunitário contra qualquer ameaça, por isso grande parte 
da população continua imune à infecção do Corona e suas variantes.

Quanto aos testes, o Dr. Yeadon comenta no seu artigo “Mentiras, malditas 
mentiras e Estatísticas de Saúde”, que a “probabilidade de um caso positivo 
ser na verdade um caso negativo é de entre 89 a 94%”.

No Comité Corona, o Dr. Yeadon, juntamente com o Dr. Kappel (Holanda), 
Dr. Kamera, (Alemanha), Dr. Arve, microbiólogo austríaco e o Dr. Cahill 
da Irlanda, fizeram ficar claro que “um resultado positivo nos testes não 
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significa que algum vírus fosse detectado”. O que os testes conseguem 
detectar é a “presença de partes de sequencia NRA (mensageiro entre as 
células e o DNA do individuo) , que pode ser uma parte de um vírus morto, 
que não faz o individuo doente e não é contagioso”.

12. Fraude e medo

O Professor de Oxford Carl Henegan adverte que o virus corona pode 
nunca mais desaparecer apenas pela pratica destes testes fraudulentos. 
Estes testes que geraram positivos em cabras, ovelhas, papaias e até asas 
de frango, foram gerados para manter o pânico (e massiva transferência de 
riqueza e propriedade para farmacêuticas e empresas tech).

Se, por exemplo, comparáramos as diferentes medidas de restrições entre 
a Suécia e a Inglaterra, verificamos disparidades enormes entre os números 
reais de infectados (a Suecia não aplicou restrições e teve muitos menos 
casos, embora os media continuassem à procura do gato na escuridão). O 
mesmo nos EUA quando se comparam os diferentes estados: a Florida não 
accionou medidas drásticas e teve muitos menos casos. As restrições são 
a causa da decadência na saúde e economia e não um eventual virus.

Quanto ao infame modelo do “professor” Ferguson do Imperial College of 
London, que gerou pânico com a sua previsão de milhões de mortes e 
que os media tanto adoraram pela “fear factor”, o Dr. Yeadon refere que 
“ninguém respeita o modelo de Ferguson, mas o governo ainda precisa 
dele”. O modelo de Ferguson previa 40 mil mortos em Maio e 100 mil em 
Junho de 2020, na Suécia, que teve apenas 5.800 em ambos os meses - e 
mortes equivalentes à da gripe sazonal, segundo as autoridades suecas.

O Dr. Micahel Yeadon afirma que se estes testes nunca fossem usados 
nunca se teria falado de epidemia, não haveria encerramentos e tudo seria 
sentido como uma gripe de alguma seriedade, “estes testes nunca foram 
criados para diagnosticar doenças, mas apenas para gerar medo”.

13. Perigos para a democracia e para a humanidade

Cada vez mais cientistas e advogados reconhecem que em resultado 
do pânico disseminado baseado em falsos testes a democracia corre 
o risco de ser substituída por um modelo fascista de controle autoritário. 
Na Austrália, indivíduos podem ser presos por apenas ‘uso incorrecto’ da 
máscara, nas Filipinas pode-se ser alvejado pela policia e na Alemanha as 
crianças podem ser retiradas aos seus pais se não cumprirem estritamente 
as ordens. Segundo psicólogos e psicoterapeutas que testemunharam no 
Comite Corona, as crianças estão traumatizadas em massa e as piores 
consequências psicológicas ainda estão para ocorrer a médio e longo prazo.
Na economia, e apenas na Alemanha, as falências são generalizadas e 
atingirão a medula da economia: as pequenas e medias empresas. Isto 
resultará em incrível perda de receita fiscal segurança social asfixiada com 
apoios e subsídios de desemprego. A maior parte das pessoas percebeu 
que há muitos mais graves danos resultantes das medidas restritivas 
tomadas do que por qualquer eventual vírus.

14. Consequências legais

Com base nos factos sumariados acima, em particular com os adquiridos 
no Comité Alemão do Corona, a avaliação legal é simples:

As medidas são inconstitucionais: um numero significativo de professores 
de direito alemão,  professors Kingreen, Morswig, Jungbluth and Vosgerau, 
em consonância com o ex-presidente do tribunal constitucional alemão, 
proferiram em artigos ou entrevistas, que mantém serias duvidas acerca da 
constitucionalidade destas medidas, porque não têm base factual ou legal 
suficiente para serem aplicadas, logo, são inconstitucionais e devem ser 
removidas. As medidas Covid também geraram cepticismo a Lord Sumption, 
do Supremo Tribunal Britânico e ao Presidente do Tribunal Constitucional 
Alemão que proclamaram duvidas da constitucionalidade das medidas.

O juiz Thorsten Schleif referiu que o pânico foi tão repentinamente 
disseminado entre a justiça alemã e o publico que já não se pode 
aplicar a justiça eficazmente. Esse juiz afirma que os alemães “tiveram 
de obedecer rapidamente a medidas coercivas e à suspensão do seus 
direitos constitucionais” e estão a viver “a maior diminuição dos direitos 
constitucionais desde a fundação da federação da Alemanha em 1947”. O 
governo, para conter a pandemia, “ameaçou a própria existência do país, 
como é garantido pelos direitos constitucionais do povo”, diz Schleif.

15. Crimes contra a humanidade

Segundo as regras da lei criminal estes testes podem ser declarados como 
‘intencional desrepresentação’ ou fraude (logo Drosten, Wieler e a OMS 
devem ser criminalizados), ainda segundo as regras da lei criminal isto 
significa incitação intencional de danos e prejuízos.

O professor de direito civil Martin Schwab elaborou um documento de 180 
paginas, onde está detalhado o falhanço completo dos media em relatar os 
verdadeiros factos da ‘epidemia’  Para o professor Schwab, tanto Messrs, 
Drosten, Wieler como Thedros da OMS, todos eles sabiam, baseado nas suas 
experiências de especialistas e suas instituições especializadas, que os testes 
PCR não podem fornecer informação acerca das infecções, mas insistiram 
repetidamente ao publico que sim, com o conluio de outras vozes por todo o 
mundo. Eles sabiam que na base das suas asserções os governos de todo o 
mundo iriam aceitar as suas recomendações para encerramentos, distancia 
social e máscaras obrigatórias – estas ultimas tendo provocado sérios danos 
na saúde conforme muita investigação independente tem provado.

Sob as regras do direito civil, todos quantos foram prejudicados por estas 
medidas de encerramento induzidas pelo teste PCR são titulares de 
recepção de compensação total por perdas. Em particular, as empresas e 
pessoas auto-empregues têm direito a receber compensações por perda de 
lucros resultantes das medidas de encerramento.

Entretanto, essas medidas de restrição causaram tantos danos à saúde 
e economia da população mundial que os crimes cometidos por Messrs, 
Drosten, Wieler e a OMS, devem ser qualificados como CRIMES CONTRA 
A HUMANIDADE, segundo a definição da secção 7 do Código Criminal 
Internacional.

16. O que fazer e como?

O Processo judicial do tipo  colectivo (class-action) é a melhor maneira para 
compensações e consequências políticas. Este tipo de processo é baseado 
na lei Inglesa e existe hoje nos EUA e no Canadá, providencia um tribunal 
para permitir um queixoso nos seguintes requisitos:
a) Resultante de um acontecimento danoso;

b) Um largo numero de pessoas sofreu o mesmo dano.
Detalhando, um juiz pode permitir este tipo de processo se questões e 
factos sejam a componente vital do processo. Aqui, os factos incidem nas 
consequências das medidas baseadas nos testes PCR. Se um cidadão 
ou empresa dos EUA ou Canadá decidir processar estas pessoas nos 
EUA ou no Canadá por danos, o juiz pode mediante pedido estabelecer 
um processo judicial colectivo. Se isto acontecer, isso será divulgado e 
pessoas ou empresas afectadas em todo o mundo poderão juntar-se ao 
processo – qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, pode fazer parte 
do processo, durante um período de tempo determinado pelo tribunal.

A vantagem do processo class-action é que apenas um tribunal é necessário, 
principalmente se o queixoso representa todas as situações de todos os 
outros queixosos. Primeiro é mais barato, segundo é mais rápido e eficaz 
do que centenas de milhares de processos individuais. Terceiro alivia  a 
burocracia e não impõe massivo trabalho aos tribunais. Quarto permite 
melhor clareza numa acusação do que se fossem milhares ou até milhões 
de acusações por danos das medidas covid.

Isto permite que todas as provas sejam colocadas em cima da mesa, em vez de 
serem sonegadas (ou destruídas) pela parte acusada, como acontece por vezes.

Na Alemanha há um grupo de advogados que está a dar conselhos e apoio 
gratuitos aos seus clientes para recuperarem as perdas. Eles organizaram 
informação para estimar os danos sofridos e para se inserirem no grupo 
que mais tarde irá acionar o processo judicial class-action seja no Canadá 
ou EUA – estes advogados também consideraram organizar queixas de 
outros cidadãos não alemães mas tornou-se impossível.

Através de uma rede internacional de advogados, que cresce dia-a-dia, 
este grupo de advogados alemães fornece informação gratuita aos seus 
colegas em todo o mundo, incluindo opiniões especializadas e testemunhos 
de especialistas que mostram como os testes PCR não detectam infecções. 
Também preparam os seus colegas com toda a informação relevante para 
se preparem e lidarem com as reclamações de danos do seus clientes, não 
apenas nos seus paises mas na eventualidade de se juntarem ao processo 
class-action.
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Estes factos escandalosos, principalmente obtidos no Comité Corona e 
sumariados acima, são exactamente os mesmos factos que em breve serão 
provados como verdadeiros em qualquer tribunal do mundo inteiro. Estes 
são os factos que retirarão as mascaras dos responsáveis por estes crimes.
Ao politico que considera que esta gente é corrupta, estes factos são aqui 
oferecidos para o ajudarem a realinhar a sua trajectória de acção, iniciar o 
debate cientifico publico e não se submeter a estes charlatães e criminosos.

Reiner Fuellmich
Advogado

17. Conclusão do tradutor
Assistimos a uma exposição detalhada do que foi esta crise covid 
encenada e calculadamente por actores cujos nomes foram aqui expostos, 
encabeçado por Thedros Adahnom da OMS. Outros não mencionados 
estão sob mira, Bill Gates e a Fundação Rockefeller. Trata-se obviamente 
de uma conspiração contra a humanidade – por isso o termo “conspiração” 
tem sido desvalorizado há alguns anos nas redes sociais, para que não 
existam vectores de observação.
Administrações de hospitais, médicos, enfermeiros, funcionários públicos e 
os media tiveram um papel destrutivo e desastroso nesta falsa “epidemia” 
e devem ser conduzidos a acusações de crimes de traição e contra a 
humanidade. Os media e as redes sociais (Facebook, Twitter) usaram a 
estratégia do drama e foram os primeiros a soar o falso alarme, narrativa 
que contaminou facilmente as incompetentes redacções. Conseguiram 
inclusive censurar a petição de 15.000 cientistas e dar voz apenas a dois 
actores, Drosten na Europa e Faucci nos EUA (o ultimo sob investigação do 
congresso dos EUA por corrupção). A emoção e o pânico venceram. Mas 
não foi por acaso, em 2019 Bill Gates investiu 500 milhões de dólares em 
donativos a varias empresas de media geograficamente estratégicas, BBC 
na Europa, Al-Jaezera, na Asia, CNN e New York Times nos EUA (estas 
doações são publicas e podem ser confirmadas na lista de donativos da Bill 
& Melinda Gates Foundation de 2019). São estes postos de media que vão 
gerar os ‘talking points’ que a imprensa menor vai imitar. O fenómeno não é 
novo: a mesma campanha de medo e distracção das massas foi acionada 
durante a campanha de Trump em 2016 e no Brexit, ambas sem sucesso. É 
caso para dizer que os media são hoje e na generalidade, os piores inimigos 
da população: não investigam nem aprofundam de propósito e quando há 
narrativas que expõe factos os editores preferem a narrativa confortável, 
aquela que lhes dá mais pontuação no mercado da publicidade, que é do 
que vivem. Como comentou um editor da CNN: “enquanto a narrativa anti-
Trump gerar publicidade, nós vamos dizer mal de Trump”. Os media não 
trabalham mais para os leitores, mas para as agências de publicidade. É 
um facto, há jornais e canais de media que por não alinharem nas narrativas 
dominantes não estão inscritas nas carteiras das agências de publicidade, 
embora sejam jornais e canais com grande tiragem.
Também estamos a assistir à execução de um plano bem montado, 
antecipadamente: primeiro treina-se a população, depois paga-se bem aos 
media para gerar pânico e não fazer investigação, gera-se uma epidemia 
falsa e accionam-se os testes PCR, cujo inventor Kary Mullis, morre 
convenientemente 6 meses antes para não gerar resistência; convém que 
a OMS seja credivel, mesmo com um director com trajectória e curriculum 
em assassinato na Etiópia; o virus nunca é isolado ou detectado, mas paga-
se muito bem aos media para repetir sem tréguas que há um vírus. Não é 
preciso verificar, os jornais e televisões doutrinarão a população. Políticos 
estúpidos também não vão verificar, os jornais e televisões que entram lá 
em casa dizem-lhes o que hão-de fazer: ‘pânico’!
O teatro adensa-se com as medidas de encerramento, distancia social e 
ameaçam-se as crianças que são responsáveis pela morte dos pais e avós 
se não cumprirem as regras. O medo está instalado, ninguém verificou e 
ninguém resiste. Encolhem-se os direitos constitucionais. A contagem de 
gripes ou pneumonias de repente desaparece e os criminosos alegam que 
é por causa do uso de mascaras, essas que negam a respiração ao comum 
dos cidadãos e aumentam as doenças respiratórias e cardíacas.
Aumenta-se o policiamento e numero de policias, que em certos casos, 
como na Austrália e Canadá invadem os domicílios sem mandato por não 
se usar mascara durante transmissões em directo na internet. Fecham-
se igrejas, mas não casas de jogo, ou prostituição. Controla-se o 
santuário de Fátima e os seus crentes mas não os comícios do PCP e 
seus famintos.

Há alguma objectividade neste cenário? O povo é cego e estúpido? Os 
media e os governantes dizem que sim. Não por acaso, Trudeau do Canadá 
proíbe as eleições, não vá a população negar-lhe o voto. Talvez o mesmo 

aconteça na Europa. Tudo se espera.
Enquanto isso, é gerada massiva transferência de propriedade, arruínam-
se as pequenas e medias empresas e geram-se novos bilionários, entre os 
quais o conveniente Bezos da Amazon a quem a população recorreu para 
compras via internet durante o encerramento do comercio local.

Nenhum funcionário publico mostra solidariedade com o seu semelhante, 
nem um deles abdicou dos seus salários e mordomias e era pago pela 
fatal rotação de pagamentos para ficar em casa, enquanto a maioria que 
depende das relações publicas via os seus rendimentos a desaparecer e 
com isso a estabilidade das suas famílias. A aristocracia do funcionalismo 
publico venceu e com isso a sua inutilidade e inoperância. Estão finalmente 
criadas as duas classes: os funcionários públicos e o os outros, o gado.
Os suicídios dispararam, só no Canadá o suicídio de crianças aumentou 
em 300%. para não falar dos traumas entremeados que são apagados e, 
sabe-se lá como, controlados. Divórcios, animais despejados, abandonos, 
anti-depressivos, disseminam-se numa população treinada para viver em 
conforto, sem capacidade de liderança ou resistência. Apenas obediência. 
Grupos de patriotas resistentes são perseguidos em Inglaterra e no Canadá 
por desobediência às “regras” da ‘crise’ que está a mostrar como a geração 
do conforto é cobarde e obediente à mínima aragem.

Nisto, os media perseguem as narrativas que fazem persistir a agenda do 
pânico, não a dos factos ou da esperança, por exemplo, quando o CDC 
afirmou em relatório que as vitimas Covid eram quase irrisórias, 0,6% e na 
sua maioria todas com pré-condições, a noticia desapareceu do Google e 
quase ninguém a divulgou; ia-se lá terminar com a ilusão, e com os milhões 
de dólares que as farmacêuticas e empresas tech doam aos media e seus 
deputados, para próxima fase do encantamento: a vacinação.
Até essa vacinação começou mal, parte dos paises europeus cancelam 
as vacinas Astra Zeneca por danos colaterais, mais de 1000 mortes e 
700.000 injurias por vacinas em apenas 6 meses na Europa (segundo 
dados oficiais da UE), e o pior está para vir. O ex-director da Pfeizer pede 
encarecidamente à União Europeia que não avance com a vacinação e a 
UE recusa. Está em acção a operação farmacêutica de que os europeus 
são as cobaias, se quiserem viver terão de se vacinar para obter um tal 
passaporte de mobilidade. A hidroxidocloroquina e soluções homeopatas 
são afastadas da atenção publica e grande parte do publico alinha no 
negocio das farmacêuticas, o maior embuste da historia da humanidade. As 
vacinas são consideradas genocidio à humanidade, como diz, o Dr. Michael 
Yeadon acerca das vacinas “é inteiramente possivel que vão ser usadas 
para uma escala massiva de despovoamento”.

Entre isso, os governos aumentam a sua despesa com apoios e soluções 
em cima do joelho, a divida internacional dispara e os bancos internacionais 
começam a gargalhada: nada como uma boa crise para gerar divida publica e 
empréstimos massivos com juros a prazo. São este grupos empresariais onde se 
incluem banca, empresas de media e farmacêuticas quem estão a ganhar com 
esta ilusão planeada há decadas. Uma reengenharia da distribuição da riqueza 
que funcionou, para eles. Porque estes grupos empresariais consolidaram-se 
sem resistência ao longo de todos estes anos de pré-programação.
Quem pagaria esta crise seriam os contribuintes, se não fossem advogados 
como Reiner Fuellmich, que nos mostra uma oportunidade e esperança para 
accionarmos os nossos processos judiciais contra indivíduos, entidades, 
media e instituições que nos quiseram asfixiar até a visão. E a esses não 
perdoaremos. Tal como o dia é longo, muito, muito longo.

Augusto Deveza Ramos
Sociólogo - Maia/Portugal/2201
Obrigado por ter lido este testemunho.

Por favor partilhe, há muita gente prejudicada com as medidas covid, divulgar 
esta informação pode ajudar a recuperar a esperança e impedir que os 
governos nos “ajudem” minando ainda mais os nossos direitos, como está 
a acontecer no Canadá, cujos cidadãos estão a receber ajudas do governo 
mas em troca das suas propriedades, de que abdicaram para sempre.

Reiner Fuellrich, contacto:
info@fuellmich.com
Secção 7 do Código Criminal Internacional
https://www.google.com/url?q=https://www.legal-tools.org/doc/225a2c/
pdf/&sa=U&ved=2ahUKEwjO3OXZh_zwAhXS2aQKHZ4UAhAQFjANegQI
ChAB&usg=AOvVaw2-sF3O1wOvogwUZxwH2frE
Processo colectivo ou “class  action”
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Class_action
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CONTRABANDO, MILITARES E OUTRAS COISAS 
MAIS

 “Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a
 traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam.

 Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a 
 ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam”.

 Mateus, 6, 19,20. 

Estamos ainda longe de perceber toda a trama que veio a público há 
poucos dias sobre um alegado caso de tráfico de diamantes, droga e ouro, 
feito a partir da República Centro Africana e em que estarão envolvidos 
alguns militares e ex-militares portugueses e dois membros das Forças de 
Segurança.

Mas tal não impediu que muita especulação e atentados ao bom nome dos 
militares já tenhamsido feitas por parte de órgãos de comunicação social, 
cuja soltura não conhece freio.

Também altos dignitários do Estado vieram tentar pôr “água na fervura”, 
menorizando o ocorridoe fazendo crer que o que se passou, não põe em 
causa a imagem das Forças Armadas, blá, blá, etc.

É claro que afecta, e o simples facto de ter vindo a público (mesmo que tudo 
se venha a provar falso), já afectaria.

Mas enfim, faz parte do teatro e da demagogia política.

Sem embargo, o que pareceu ter ocorrido é apenas um caso de polícia, 
sendo especialmente grave o putativo envolvimento de três oficiais do 
Quadro Permanente.

Algo está podre no “Reino da Dinamarca”…

No entanto e tendo em conta variados casos já ocorridos é, não só possível, 
mas sobretudo pertinente, tecer algumas considerações que nos parecem 
adequadas e que já têm lastro temporal significativo.

Parece-nos que, relativamente ao presente caso, devemos equacionar uma 
razão objectiva e duas realidades, uma militar e outra civil, como pano de 
fundo.

Comecemos por esta última e pela parte civil. Não é segredo para ninguém 
- embora tal não tenha expressão pública - como a situação moral (que 
é cada vez mais “relativa”), ética (um termo quase banido do discurso e 
prática, política, social, empresarial, etc.) e de costumes sociais, está cada 
vez mais adulterada, abandalhada e nivelada por baixo; o aparelho judicial 
está, a vários títulos, erradamente concebido e os actuais códigos de justiça 
e sobretudo o código do processo penal, favorecem quem se porta mal, 
em detrimento de quem vive honradamente; que o sistema de ensino é 
uma fraude, um erro tremendo e um desastre extenso, apesar das loas 
que lhe são feitas e coloca sucessivas gerações de jovens na idade adulta, 
carenciados de todo o tipo de ferramentas eboas referências, sejam elas 
culturais, de raciocínio, físicas, cívicas, morais e técnicas, que lhes permitam 
enfrentar com sucesso, o mercado de trabalho e a sua independência 
estruturada como ser humano.

O sistema político é medíocre, gerador de conflitos constantes, perturbador 
da independência nacional, falho de autoridade e propiciador da corrupção 
que se tem alargado em toda a sociedade como uma mancha de óleo que 
tudo contamina.

Os exemplos podiam continuar.

As Forças Armadas, que são uma emanação da Nação e a Instituição mais 
importante do Estado,mesmo tendo em conta as suas especificidades 
próprias, não podem ficar imunes ao que se passa no tecido nacional. E 
as chefias militares têm-se mostrado impotentes para travar o descalabro 
existente e em impedir que tal contamine as fileiras. Tem-se conseguido 
apenas limitar os estragos, mas longe de os impedir de todo. Além do que o 
Poder Político nas últimas três décadas se tementretido a desmontar todos 
os caboucos em que assentava a Condição Militar e o funcionamento dos 
Exércitos.

O facto de ainda não ter havido uma revolta séria deve ser objecto de estudo 
e estupefacção,para os observadores atentos. Mas não obrigados.

Ora, depois de terem acabado com o Serviço Militar Obrigatório; criado 
condições objectivas para não haver recrutamento de profissionais; terem 
acabado com os Tribunais Militares (em tempo de paz) e reduzido a 
Justiça Militar a uma caricatura; solapado a Disciplina com a última revisão 
do Regulamento de Disciplina Militar; feito invadir o ensino militar, pelas 
novas normas do ensino civil; impondo na sociedade uma quantidade de 
hábitos, normas, crenças, valores, etc., que estão nos antípodas daqueles 
que são vivenciados (ou eram) nas unidades militares; terem, enfim, 
coarctadosistematicamente a autoridade e competências operacionais, 
logísticas e administrativas de gestão do pessoal, etc., da hierarquia militar 
e muito mais coisas que seria ocioso enumerar, está-se à espera de que 
aconteça o quê? 
Quando um Chefe de Estado-Maior-General afirma publicamente que a 
situação de falta de pessoal (provavelmente queria referir-se a mais coisas) 
era insustentável e nada acontece, podemos esperar que algo de bom 
esteja para nascer? 

Temos visto, nos últimos tempos, muitas dezenas de directores de 
serviços de variadas unidades hospitalares ligados ao Serviço Nacional de 
Saúde, demitirem-se dos seus cargos por alegarem falta de condições de 
funcionamento.

Bom, se os militares seguissem o exemplo, não restaria um único oficial, 
sargento ou praça. 

Simplesmente existe uma diferença de tomo: os militares não podem 
emigrar, nem irem trabalhar para outro Exército, Força Aérea ou Marinha; 
só podem desertar para a Legião Estrangeira ou para a Legião Espanhola…
 Ora, com tais panos de fundo, que estão longe de esgotar o tema, vamos 
saltar para a situação objectiva, que tem a ver com os problemas de 
selecção e recrutamento para as Forças Armadas, em geral, e em particular 
para as Forças tidas como “especiais”. É preciso olhar para isto com olhos 
de ver e seguramente muitos relatórios internos já foram feitos, bem como 
das chefias para a tutela política e que têm, como destino preferencial, o 
“franjinhas” (máquina de triturar papel), ou o “visto arquive-se”. Ou, até, 
meu Deus, quantas vezes li, o enigmático “Ciente, arquive-se”…

Por exemplo a Marinha teve sempre uma dificuldade de ter um recrutamento 
que espelhasse o conjunto nacional, pois a maioria de quem concorre 
à “Briosa” é dos municípios à volta do Alfeite, Lisboa, Setúbal. Hoje em 
dia, o recrutamento geral é quase regional (isto é, ficam na sua área de 
residência), etc. E muitas outras considerações haveria a fazer, a principal 
das quais é que há uma falta considerável de “vocações” militares, tanto em 
quantidade quanto em qualidade, e isto apesar do contingente a recrutar 
ser cada vez mais reduzido, diria ridículo. A tendência natural é fazer baixar 
os parâmetros e exigências de selecção e treino.

Mas fixemo-nos nas forças especiais. Sem termos números concretos, 
estamos em crer que osproblemas existentes são por ordem decrescente, 
“Comandos”, “Fuzileiros”, “Pára-quedistas” e “Operações Especiais”.

Muito disto tem a ver com as áreas do território onde são recrutados os 
mancebos, com os “Comandos” a sofrerem mais, pois grande parte do 
seu recrutamento é feito em habitantes dos bairros suburbanos de Lisboa, 
Sintra, etc., onde os problemas, digamos, sociais são maiores, ao contrário 
de muitos dos que vão para as operações especiais, por ex., ser gente das 
vilas e campos, à volta de Lamego, pessoas de um modo geral, menos 
“contaminada” pelos “vícios” da cidade(enquanto os pára-quedistas têm um 
recrutamento mais abrangente no todo nacional).
Há muitos anos que se sabe dos problemas existentes e até da apetência 
de haver aliciamento (haverá alguns casos pontuais de infiltração mas 
serão residuais) por parte de “gangs” para colocar militares ao seu serviço. 
A questão explica-se se tivermos em conta que o pessoal das forças 
especiais tem um treino muito exigente e toma conhecimento e contacto 
com armamento,munições e equipamento sofisticados, tecnologia de ponta, 
técnicas e tácticas acessíveis a muito poucos, etc. Ora isto constitui mais 
- valias muito importantes para quem quiser praticar o Bem, mas também 
para quem está devotado ao Mal...

Ora o recrutamento militar que está minguado pelas razões atrás expostas, 
mais minguado fica no caso das forças especiais pois apenas muito poucos 
têm “estômago” para aguentarem as exigências da selecção e sobretudo
do treino, o que torna a realidade uma “inequação” insolúvel. 
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Além disto  e  numa proporção cada vez maior,  tem-se  incorporado   mui-
tos jovens, que de portugueses só têm o nome e que podem ser terreno fértil 
para comportamentos menos próprios, já que não são conformes à nossa 
matriz cultural, valores e lealdades. Basta observar os pelotões formados, 
sobretudo nos Comandos, com alguma atenção, incluindo apelidos…

Passou ainda a haver uma certa forma de “mercenarismo”, como são 
encaradas estas missões no exterior, o que carece de uma explicação mais 
extensa, para a qual não temos espaço.

A única maneira de minorar estes problemas – além de restringir fortemente 
a outorga da nacionalidade (para o que é urgente mudar a subversiva lei 
que a regula) - seria ter registos criminais adequados e informações, mas 
isso esbarra com os alegados direitos, liberdades e garantias… A acção 
de Comando - burilada após dois mil anos de experiência de como formar 
e operar forças militares de terra, mar e ar - está constantemente a ser 
coarctada por imposições regulamentares, originadas em legislação de 
carácter civil, que ignora em absoluto as necessidades da vida militar e 
seu objecto, o que dificulta e impede cada vez mais o comando e controlo 
dentro e fora das unidades militares.

Daí que o que pode ter acontecido agora (ainda a procissão vai no adro) 
não seja de admirar. 

Como o que aconteceu em Tancos e já tinha ocorrido com dois roubos 
graves, antes deste, um nos paióis dos Comandos e outro no dos Fuzileiros, 
que foram seguramente efectuados com ajuda interna, e que até hoje (que 
se saiba) ainda não foram deslindados.

O que é curioso e inusitado é o Ministro da Defesa dizer que sabia do 
sucedido, naturalmente através do CEMGFA - a quem as Forças a operar 
fora do território nacional estão atribuídas - e aparecer o Presidente da 
República e o Primeiro - Ministro a afirmarem que desconheciam o assunto 
e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, nem por isso. Para além da 
trapalhada do avisei/não avisaste a ONU e do “não demos conta que era 
tão grave”…

Tal só é explicável pelo “Síndroma de Tancos”, dado que face ao ocorrido 
e que ainda está a ser julgado, ninguém sabe muito bem o que fazer, 
nomeadamente com o “segredo de justiça”. Mas não deixa de ser grave e 
de revelar a desorientação que reina em termos de relacionamento, entre 
os mais altos órgãos de Soberania do Estado. E esperamos que desta vez 
não haja mais “guerras” entre Ministério Público, Poder Político, Polícia 
Judiciária e Polícia Judiciária Militar.

Numa circunstância corriqueira os responsáveis políticos não têm que 
saber de tudo, mas esta situação envolve um cenário de guerra, países 
estrangeiros e ONU (cujas forças, sobretudo africanas e asiáticas, que têm 
operado no seu âmbito, têm tido muitos casos de mau comportamento). 
Vai ser “engraçado”de se ver o desfecho de tudo isto, não se percebendo 
também a necessidade ou vantagem dos referidos órgãos de soberania, 
afirmarem publicamente o seu desconhecimento ou conhecimento. Não há 
recato? Quererão desculpar-se de alguma coisa?

O que se estranha, face ao exposto, não é um caso destes ocorrer, é não 
haver muitos mais.

E com o 25 de Novembro (de 1975) à porta, vamos a ver se os “Comandos” 
vão sobreviver a mais esta prova.
Pobre país que vai de mal a pior. E a Esperança, aquela que deve ser a 
última a morrer, está reduzida à certeza que o dia de amanhã irá ser pior 
ainda, que o de hoje.

 João José Brandão Ferreira
 Oficial Piloto Aviador (Ref.)

Um facto histórico pouco conhecido, eu 
desconhecia...
 
Passo pelo centro da cidade e vejo de repente, em plena Praça do Comércio, 
a bandeira da Guiné Equatorial. Lá estava ela ao lado das outras oito da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Para nos lembrar como 
os interesses petrolíferos levaram à CPLP uma ditadura brutal onde há 
uma suposta moratória à pena de morte (que ninguém verifica), e onde 
o ditador rouba os recursos naturais do país para que o seu filho seja um 
colecionador de carros de luxo que não podem andar nas poucas estradas 
asfaltadas daquela desventurada terra.

Não que faltem razões históricas para uma relação com o povo da Guiné 
Equatorial, por onde os portugueses também andaram e onde há ainda 
quem fale um dialecto de base portuguesa na ilha de Ano Bom. Mas se 
essas fossem razões suficientes para entrar um país na CPLP, eu preferiria 
ter visto outro na frente da fila: O URUGUAI.

Antes que alguém diga: “MAS O URUGUAI tem como língua oficial o 
espanhol!” — interrompo para responder que não tem. O URUGUAI não 
tem idioma oficial. E isso não acontece por acaso, mas pela razão histórica 
de que a República Oriental do Uruguai, como é seu nome constitucional, foi 
criada como uma espécie de Bélgica da América do Sul, ou seja, para servir 
de tampão entre o Brasil e a Argentina, sucessores do império português 
e do império espanhol. Por isso foi deixada propositadamente sem língua 
oficial, nem português nem espanhol, num esforço de neutralidade.

Muita gente já ouviu falar da uruguaia /Colónia do Sacramento/, que foi 
a mais meridional das cidades portuguesas e se situa mesmo em frente 
a Buenos Aires, na margem uruguaia do Rio da Prata. Esta cidade foi 
intermitentemente portuguesa e espanhola durante século e meio, e serviu 
de moeda de troca nas negociações pela posse do território das Missões, 
no actual estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

Mas há menos quem saiba que todo O URUGUAI foi, no início do século 
XIX, PARTE DO REINO UNIDO DE PORTUGAL, DO BRASIL E DOS 
ALGARVES, com o nome DE PROVíNCIA CISPLATINA. Após 1822, 
O URUGUAI passou a fazer parte do Império Brasileiro. Em 1825, O 
URUGUAI tornou-se independente, não – como muita gente pensa – do 
império espanhol, mas sim do império brasileiro.

Este é um caso único na América de língua espanhola — MAS O URUGUAI 
é também, embora minoritariamente, de língua portuguesa. Há cidades de 
fronteira com o Brasil, onde o português é língua materna. O “portunhol 
riverense”, também chamado de “fronteiriço”, é um dialecto de base 
portuguesa reconhecido pelo estado uruguaio. /E //a língua //portuguesa/ é 
de ensino obrigatório nas escolas do país.

Para mais, O URUGUAI é um país democrático e respeitador dos direitos 
humanos. A pena de morte foi abolida em 1907. Foi um dos primeiros países 
na América a reconhecer o casamento gay e um dos primeiros no mundo a 
legalizar as drogas leves. E — esta é a melhor — já pediu e repetiu o pedido 
para ser observador na CPLP. Se tivéssemos sido um pouco mais activos 
ainda poderíamos ter tido José “Pepe” Mujica nas cimeiras da LUSOFONIA.

É por isso que, de cada vez que eu passar pelas bandeiras da CPLP e lá 
vir a da Guiné Equatorial terei de suspirar e pensar: mal por mal, preferia O 
URUGUAI...

AD
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Turquie : De Plus en Plus 
dans l’Orbite Russe

par Burak Bekdil

Traduction du texte original: Turkey: Drifting Further into Russian Orbit
•	 La loi oblige à sanctionner « toute entité qui entretient un niveau 

d’affaires significatif avec l’armée ou le renseignement russes » — 
Bureau du président de la commission des affaires étrangères du 
Sénat américain, Robert Menendez, Daily Sabah, 28 septembre 
2021

•	 « Tout nouvel achat turc doit avoir pour conséquences de nouvelles 
sanctions. » — Commission des affaires étrangères du Sénat 
américain, faisant référence à une décision de décembre 2020 
d›imposer la CAATSA (Loi sur les sanctions contre les adversaires 
de l›Amérique) à la Turquie pour son acquisition du système de 
missiles S-400, Twitter, 28 septembre 2021.

•	 En sus, Ankara négocierait avec Moscou l’achat de deux centrales 
nucléaires en sus du réacteur à 10 milliards de dollars déjà en 
construction sur la côte méditerranéenne turque.

•	 Cette planification stratégique rendra la Turquie, alliée de l’OTAN, 
plus dépendante encore d’une Russie qui est en plus son principal 
fournisseur de gaz naturel.

•	 « Poutine et son administration sont conscients des faiblesses de la 
Turquie : a) une économie à la dérive ; b) une pandémie hors contrôle 
; c) les prix du gaz qui s›envolent même si la Russie est prête à faire 
un effort sur les prix ; d) des acquisitions militaires qui provoquent 
l’hostilité du Sénat américain. » — Eugene Kogan, analyste de la 
défense et de la sécurité basé à Tbilissi, en Géorgie à Gatestone.

•	 « Le président turc continuera de jouer les trouble-fête au sein de 
l’OTAN et donnera à Poutine d›autres occasions de saper l’alliance 
transatlantique et ses valeurs. » — Aykan Erdemir, ex-parlementaire 
turc désormais basé à Washington DC, dans un courriel à Gatestone.

•	 [Erdoğan] ne renoncera à ses amours russes que si le prix à payer 
est dissuasif.

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan essaie de faire de la Turquie un cas 
unique d’oxymore politique : être un allié « inestimable » de l’OTAN engagé 
au plan stratégique et militaire avec la Russie. Son double jeu durera autant 
que le prix à payer ne sera pas dissuasif. Photo : Erdoğan (à droite) avec le 
président russe Vladimir Poutine. (Source image : kremlin.ru)

La Turquie est un allié de l’OTAN depuis 1952. Le 6 octobre dernier, le naïf 
secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a salué la Turquie comme 
« un allié important [qui] a joué un rôle clé dans la défaite de Daech ». 

Deux appréciations grossièrement incorrectes : la Turquie a cessé d’être un 
allié de l’OTAN pour devenir un allié de la Russie, et les milices irrégulières 
que la Turquie entretient en Syrie sont composées des débris de l’armée 
djihadiste de Daesh (État islamique).

Par dépit de n’avoir pas serré la main du président Joe Biden en marge de 
la réunion de septembre de l’Assemblée générale des Nations Unies à New 
York, le président islamiste turc Recep Tayyip Erdoğan a joué les amants 
éconduits. Le 29 septembre, il s’est précipité Sotchi, en mer Noire, pour un 
tête-à-tête avec le président russe Vladimir Poutine. De retour de New York, 
Erdoğan a déclaré aux journalistes que « les relations de la Turquie avec les 
États-Unis ne sont pas de bon augure ».

Dans «Face the Nation», une émission politique de la chaîne américaine 
CBS, Erdoğan a déclaré que le refus des États-Unis de livrer des avions 
de combat F-35 à la Turquie et des missiles Patriot obligeait la Turquie à se 
tourner vers le système de missiles antiaériens S-400 russe. Ce différend 
entre la Turquie et l’OTAN s’est maintenu sous les administrations Trump et 
Biden.

« À l’avenir, personne n’aura son mot à dire sur les systèmes de défense 
que nous achetons, ni sur les pays fournisseurs ni sur le niveau de 
notre approvisionnement. Aucune interférence ne sera tolérée. Nous n                  
’acceptons pas que l’on pèse sur nos décisions », a déclaré Erdoğan. La 
Turquie envisage d›acheter un deuxième lot de S-400 russe, et exige d’être 
dédommagée à hauteur de 1,4 milliard de dollars par les États-Unis pour les 
F-35s qui n’ont pas été livrés peu après que la Turquie ait été expulsée du 
consortium international de construction dirigé par des États-Unis.

Les enjeux désormais grimpent. Erdoğan joue la carte Russie mais garde 
espoir d’échapper à de nouvelles sanctions américaines pour son offre 
S-400. Pendant ce temps, le bureau du président de la commission des 
affaires étrangères du Sénat américain, Robert Menendez, a déclaré que la 
loi américaine oblige à punir « toute entité qui entretient un courant d’affaires 
significatif avec l’armée ou le renseignement russes ». La commission des 
affaires étrangères du Sénat américain a écrit sur Twitter : « Tout nouvel 
achat par la Turquie doit entraîner de nouvelles sanctions », se référant 
ainsi à une décision américaine de décembre 2020 d’imposer la CAATSA 
(Loi sur les sanctions imposées aux adversaires de l’Amérique) à la Turquie 
pour son acquisition des S-400.

A Sotchi, Erdoğan a rencontré Poutine sans autres intermédiaires que les 
interprètes (sans délégation officielle) défiant ainsi la tradition diplomatique. 
Les deux dirigeants ont qualifié la réunion d’ « utile » et ont souri aux caméras. 
Erdogan a déclaré que la Turquie et la Russie ont convenu d’ouvrir une 
coopération sur les technologies stratégiques de défense, notamment les 
avions, les moteurs, les sous-marins et l’espace. En sus, Ankara et Moscou 
ont ouvert des discussions sur la construction en Turquie de deux centrales 
nucléaires russes en sus du réacteur nucléaire de 10 milliards de dollars 
déjà en chantier sur la côte méditerranéenne de la Turquie.

Ces décisions stratégiques rendront la Turquie, un allié de l’OTAN, plus 
dépendante encore de la Russie, un pays qui est aussi son principal 
fournisseur de gaz naturel.

« Le fossé entre la Turquie et l’Occident se creuse sans discontinuer », a 
déclaré au Gatestone Institute, Eugene Kogan, un analyste des questions 
de défense et de sécurité basé à Tbilissi, en Géorgie.

« Poutine et son administration sont conscients des faiblesses de la Turquie 
: a) une économie à la dérive ; b) une pandémie hors contrôle ; c) des prix 
du gaz en hausse même si la Russie envisage une remise de prix amicale 
; d) des acquisitions militaires qui suscitent l’hostilité du Sénat américain. »

Aykan Erdemir, ancien parlementaire turc aujourd’hui directeur du 
Département Turquie au sein de la Fondation pour la défense des démocraties 
à Washington, DC, a déclaré que les propos d’Erdoğan devraient alerter les 
responsables de l’administration Biden. Erdemir a écrit :

« Les déclarations d’Erdoğan concernant l’achat d’un deuxième système 
de défense anti-aérien S-400 à la Russie devraient résonner comme une 
alarme aux oreilles des responsables de l’administration Biden, qui le mois 
dernier, ont qualifié la Turquie de « partenaire inestimable » et d’ « allié 
important de l’OTAN ».

« L’insistance d’Erdoğan pour se doter d’un deuxième lot de S-400 est un 
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bon indicateur du sentiment d›impunité du président turc qui, en juin, a 
proposé d’aider l’administration Biden à gérer son retrait d’Afghanistan.

« L’impunité d’Erdoğan est aussi la conséquence du retard avec lequel 
Trump a imposé la CAATSA à Ankara. Ces sanctions n’ont eu lieu qu’après 
une pression bipartite du Congrès et uniquement le dernier mois de la 
présidence Trump. La légèreté des sanctions n’a eu en outre aucun effet 
dissuasif.

« Le président turc continuera de jouer les trouble-fêtes au sein de l’OTAN et 
offrira à Poutine de nouvelles opportunités de saper l’alliance transatlantique 
et ses valeurs.

« L’administration Biden est redevable à la Turquie de son aide en 
Afghanistan, ce qui restreint considérablement sa marge de manœuvre. 
Washington ne peut traiter les transgressions d’Ankara comme elles le 
méritent. Une action bipartite du Congrès est nécessaire pour reconstruire 
la dissuasion des États-Unis et de l›OTAN contre les défis des présidents 
turc et russe. »

Erdoğan essaie de faire de la Turquie un exemple unique d’oxymore politique 
: demeurer un allié « inestimable » de l’OTAN tout en nouant une alliance 
stratégique et militaire avec la Russie. Son maquignonnage avec l’Occident 
ne cessera que si son histoire d’amour avec la Russie est assortie d’un coût 
dissuasif.

Burak Bekdil, l’un des principaux journalistes turcs, a été licencié du célèbre 
journal qui l’employait 29 ans durant, pour avoir écrit dans Gatestone au 
sujet de la Turquie. Il est Fellow du Middle East Forum.

La Turquie, un nouveau partenaire qui 
compte pour l’Afrique

Le président turc Recep Tayyip Erdogan qui sort d’une nouvelle crise avec 
les Occidentaux, a profité d’une récente tournée africaine, à la veille du 
sommet du G20 à Rome, pour renforcer les liens de la Turquie avec le 
continent.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan qui sort d’une nouvelle crise avec 
les Occidentaux, a profité d’une récente tournée africaine, à la veille du 
sommet du G20 à Rome, pour renforcer les liens de la Turquie avec le 
continent.

Les mines, la santé, l’énergie, les infrastructures, aucun secteur n’échappe 
aux appétits des hommes d’affaires turcs qui multiplient les partenariats, 
vendus comme des accords «gagnant-gagnant».

Se détournant peu à peu de ses marchés européens traditionnels, la 
Turquie a déjà quintuplé ses échanges commerciaux avec l’Afrique, de 5,4 
milliards de dollars en 2003, date de l’arrivée au pouvoir de M. Erdogan, à 
25,4 milliards en 2020.

De retour d’une tournée en Angola, au Togo et au Nigeria - au moment où 
ses relations se tendaient une fois de plus avec les Etats-Unis, le Canada 
et huit pays européens - le président turc vient d’annoncer, lors d’un Forum 
économique sur l’Afrique à Istanbul la semaine dernière, son intention de 
tripler encore ces échanges.

O Primeiro multi-banco Português em 1965
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HISTÓRIAS SOBRE COLOMBO
Dr. João Soares Tavares/Diário do Minho

Cristóvão Colombo é uma das personalidades mais fascinantes e 
controversas da época dos Descobrimentos. Genovês, português, 
espanhol, grego…? Certamente nunca saberemos. Até a análise do ADN 
de um possível osso resultou inconclusiva. Na sua atribulada vida mistura-
se lenda com realidade, por vezes difícil de descortinar onde termina uma 
e começa a outra.

Com o apoio dos Reis Católicos, 
Colombo realizou quatro viagens 
para Ocidente. Durante a primeira, 
em 12 de Outubro de 1492, avistou 
a primeira Antilha – Guanahani 
– que designou San Salvador. 
Nesse dia não atingiu a sua 
almejada Índia, “descobriu” um 
Novo Mundo.

Quando se completam 529 anos 
sobre esse acontecimento, parece-
me oportuno recordar o navegador 
num ângulo menos conhecido 
com a divulgação de algumas 
histórias, umas verdadeiras, 
outras envolvidas em mistério.

Colombo viveu durante vários anos em Portugal e navegou em barcos 
portugueses. Casou com a portuguesa Dona Filipa Perestrelo que lhe deu 
o filho Diego. Depois, já viúvo, em Espanha manteve um relacionamento 
com Doña Beatriz de Aranda de quem teve o segundo filho Fernando. São 
realidades. Assim testemunham os documentos coevos. Alguns, aventam 
ser um visionário e um romântico. A história dos amores de Colombo com 
Doña Beatriz de Bobadilla, a “Senhora” da ilha La Gomera uma das ilhas 
Canárias, chegou até nós envolvida em mistério. Falta o documento, resta 
o testemunho, crê-se, transmitido por um dos seus marinheiros. Verdade 
ou lenda? Quem poderia responder seria o Almirante. Nada escreveu 
sobre o assunto. Vamos seguir o Diário de bordo da primeira viagem 
compilado por Bartolomé de las Casas, e tentar desvendar a enigmática 
história. (1)

Na primeira viagem iniciada em 3 de Agosto de 1492 Colombo partiu de 
Palos de La Frontera com três embarcações – Santa Maria, Pinta e Niña 
em direcção ao arquipélago das Canárias. No dia 9 de Agosto a Pinta 
com o leme avariado e a meter água, ficou ao largo da Gran Canária, 
enquanto Colombo seguiu na sua nau para La Gomera a fim de conseguir 
obter um navio para substituir a caravela danificada. Chegado à ilha foi 
informado não existir qualquer barco, mas aguardavam a chegada de 
Doña Beatriz de Bobadilla, de uma viagem à Gran Canária num navio 
muito conveniente para a viagem do almirante. Porque a vinda de Doña 
Beatriz tardasse, Colombo decidiu no dia 23 de Agosto regressar à Gran 
Canária. Chegado a esta ilha, soube que o navio de Doña Beatriz já tinha 
partido para La Gomera. Desencontraram-se. Enquanto os marinheiros 
mostraram grande pena pelo sucedido, o almirante resignou-se ao que 
lhe acontecia. Decidiram então reparar o leme da Pinta na Gran Canária.
Problema resolvido, a frota completa zarpou para La Gomera onde 
aportou no Domingo 2 de Setembro. O diário refere a data, mas, é omisso 
relativamente a qualquer encontro na ilha com Dona Beatriz, embora 
Colombo tenha relatado a presença da futura sogra daquela Senhora 
denominada Doña Inês Peraza, mãe de Guillen Peraza o primeiro 
conde da ilha La Gomera. É estranho não se referir a Doña Beatriz, pois 
permaneceu no local até 6 de Setembro e era protocolar apresentar 
cumprimentos à “Senhora” da ilha. Acrescente-se: a casa onde pernoitou 
ficava a pouca distância da casa onde vivia Doña Beatriz.

Passemos agora à história que julgamos verídica: A 2 de Setembro, dia 
da chegada, Colombo conheceu Doña Beatriz e perdeu-se de amores 
por ela. No seu diário limita-se a assinalar a permanência na ilha e o 
abastecimento de água doce, de madeira, de carne (2) para consumo na 
viagem. Depois, partiu finalmente desta ilha da Gomera, com as suas três 
naus, (imprecisão de Las Casas, pois eram duas caravelas e uma nau) na 
quinta-feira, sexto dia de Setembro. (3) Os encontros ocultos com Doña 
Beatriz não ficaram por aqui.

Na viagem de regresso da primeira viagem, Colombo escreveu uma carta 
a Luís de Santangel, o seu maior protector junto dos Reis Católicos, que 
terminou com a seguinte frase: Feito da caravela, ao largo das Canárias, a 
15 de Fevereiro de 1493. (4) Este dado poderá admitir o anseio de Colombo 
em fazer escala em La Gomera. Porém, equivocou-se relativamente à 
posição da caravela Niña na qual fez a viagem de regresso. Pela leitura 
do Diário verifica-se que nesse mesmo dia (15 de Fevereiro) depois 
duma tremenda tempestade avistaram terra. As opiniões dos marinheiros 
dividiram-se: Madeira, rochedo de Sintra, Açores, Terra de Castela… (5) 
No dia seguinte, devido a mar encapelado não conseguiram reconhecer 
a ilha. Somente a 18 de Fevereiro foi possível enviar uma barca a terra. A 
sua gente falou com os da ilha e souberam assim que era a ilha de Santa 
Maria, uma dos Açores” (6) Portanto, parece certo, no regresso da viagem 
a visita do Almirante a La Gomera não foi além do desejo. 

Colombo terá regressado a La Gomera e a visitar Doña Beatriz durante a 
segunda viagem iniciada em 25 de Setembro de 1493. Estes encontros 
não poderão ser comprovados documentalmente, porque se no diário 
da primeira viagem o almirante silencia o assunto, o diário da segunda 
viagem conforme sabemos desapareceu.

Passemos à terceira viagem iniciada a 30 de Maio de 1498 em Sanlúcar 
de Barrameda. Colombo ordenou que as caravelas Gorza, Gorda e 
Rábida navegassem directamente para Hispaniola (uma Antilha, actual 
Haiti) a fim de se juntarem à Niña que partira antes, enquanto ele ficou 
com os navios Correo, Vaqueños e Santa Maria da Guia, a sua nau, que 
seguiram em direcção à Madeira. Esta alteração da viagem é certificada 
numa carta de 1498 para os Reis Católicos. (7) Colombo justifica-se: 
Naveguei em direcção à Madeira por um caminho pouco habitual, para 
evitar um choque que poderia acontecer com uma armada de França que 
me esperava no Cabo de São Vicente. (8) Na realidade, nessa viagem 
Colombo fez escala em Porto Santo (7 de Junho) e na Madeira, ilhas 
já conhecidas pois viveu no arquipélago durante algum tempo. Somente 
depois, seguiu para La Gomera. A viagem até esta ilha confirma-se pelos 
documentos.

A causa que motivou o Almirante a dirigir-se a La Gomera somente ele 
poderia esclarecer. Verdade ou lenda cita-se o testemunho: Colombo 
pretendia rever Doña Beatriz, mas, o encontro não se verificou. Ao 
colocar o pé em terra foi aconselhado a partir, pois a “Senhora” da ilha 
mandara enforcar um homem que pouco tempo antes espalhara o boato 
que ela mantinha um caso com Colombo. O corpo do infeliz permaneceu 
suspenso à vista de todos até apodrecer numa das paredes da torre do 
castelo. Perante a tétrica notícia, o Almirante zarpou rapidamente em 

direcção a Cabo Verde, onde nunca fizera escala nas viagens anteriores. 
Na carta de 1498 atrás referida para os Reis Católicos, justificou-se ter 
navegado da Madeira em direcção às Canárias, de onde partiu com uma 
nau e duas caravelas para Cabo Verde, para fazer aguada e obter lenha 
que não conseguira em La Gomera. (9) Seria a inexistência de água e de 
lenha a razão para não aportar em La Gomera? Também a permanência 
em Cabo Verde foi fugaz, Por outras razões. Na carta citada escreveu: 
Chegado às ilhas de Cabo Verde, (…) encontrei a população tão doente 
que não ousei deter-me. (10) Confirma-se: numa das ilhas de Cabo Verde, 
vivia nessa época uma colónia de leprosos. (11)
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Na quarta e última viagem iniciada em 9 de Maio de 1502, o Almirante 
esqueceu La Gomera, ilha onde normalmente as frotas para o Novo 
Mundo faziam escala. Teria as suas razões... 

Com efeito, navegou com quatro barcos para as Canárias, mas não 
escalou La Gomera. A frota ancorou na Gran Canária para a indispensável 
aguada e o abastecimento de lenha. No dia 25 de Maio levantou âncora. 
A paragem seguinte foi no outro lado do Mar Oceano como era então 
designado o Atlântico.

Doña Beatriz de Pereza Y Bobadilla casou com Guillen Peraza o primeiro 
conde de La Gomera, homem tão cruel quanto ela, pois desprezava e 
maltratava os habitantes da ilha. Certo dia foi à caça, mas, não regressou. 
Apareceu degolado numa ravina. O local ainda hoje é recordado por 
Degolada de Peraza. Quem visitar essa ilha e realizar um percurso 
turístico, a guia não deixará de indicar aquele local sinistro e a torre do 
conde testemunha do macabro episódio. 

Esta quarta viagem oculta uma história pouco conhecida embora com 
muito interesse.

Quando em 9 de Maio de 1502 a frota se preparava para zarpar, o 
navegador teve conhecimento que a fortaleza portuguesa de Arzila na 
costa marroquina estava cercada pelos mouros. Não obstante a rivalidade 
existente entre os dois países ibéricos, nomeadamente em relação aos 
Descobrimentos, o Almirante alterou a rota e dirigiu-se a Arzila para 
socorrer os portugueses. Qual a razão deste procedimento? Era português, 
respondem alguns autores que encontram nesse acto um argumento em 
defesa da sua nacionalidade portuguesa. Ou, poderia ser por razões 
afectivas, devido aos anos passados em Portugal, onde casou com uma 
portuguesa, teve o filho Diego e, apreendeu conhecimentos náuticos 
fundamentais para a realização das suas viagens? Independentemente 
das razões que motivaram o plano altruísta de Colombo, quando a frota 
atingiu Arzila já os mouros tinham levantado o cerco.

Não obstante, o Almirante enviou a terra os capitães dos seus navios 
que apresentaram cumprimentos ao capitão de Arzila. Este retribuiu a 
gentileza. Deslocou-se com outros portugueses a bordo do navio Capitana 
para agradecer o apoio demonstrado. Somente terminado o encontro a 
frota rumou em direcção à Gran Canária.

Na quarta viagem Colombo atingiu a América Central que finalizou sem 
glória na Jamaica. Sem barcos, isolado, apenas com alguns marinheiros 
sobreviventes da viagem, a 7 de Julho de 1503 escreveu uma carta aos 
Reis Católicos (conhecida por carta raríssima): …Tinha a idade de vinte 
e oito quando ofereci os meus serviços a Vossas Majestades, e agora 
não tenho um cabelo ou pêlo que não seja branco, o meu corpo está 
doente e esgotado. Tudo o que me restava de bens e aos meus irmãos, 
foi-nos tomado e vendido, inclusive o meu manto, o que grandemente 
ofendeu a minha honra. (…) Suplico humildemente a Vossas Majestades 
que se dignem ajudar-me, (…). Estou tão perdido como digo. Chorei até 
este dia pelos outros; que o céu agora me receba em misericórdia, e 
que a terra chore por mim.” (12) Após longa espera, o velho Almirante 
esquecido e desesperado solicitou a protecção Divina que tantas vezes 

invocou durante a sua agitada vida. Foi ouvido. Um barco resgatou-o e 
transportou-o até Hispaniola primeira Antilha a ser colonizada, então já 
uma colónia significativa.

Colombo não terminou os dias no Novo Mundo. Regressou a Espanha 
a 7 de Novembro de 1504. D. Isabel a rainha sua protectora estava às 
portas da morte. Colombo procurou com insistência fazer-lhe uma última 
visita, mas foi recusado pelo rei. Morreu no dia 26 de Novembro de 1504. 
O velho Almirante não mais contou com o apoio do soberano espanhol. 
Quando aportou a Espanha, em 1504, já estava muito doente. A artrite 
reumatoide aumentara durante a quarta viagem. Sofria de oftalmia. Mal 
conseguia ver ou escrever. Faleceu numa casa modesta da Calle Ancha 
de la Madalena, em Valladolid. Era o dia 20 de Maio de 1506. Sem ironia, 
no mesmo dia e mês que, oito anos antes, Vasco da Gama atingira a 
verdadeira Índia que o apelidado Almirante de Las Indias tanto procurou 
alcançar.

Colombo morreu muito fragilizado. O homem que tanto deu a Espanha e 
abriu  caminho para as descobertas de outros, merecia mais do soberano 
espanhol.

D. Fernando nunca revelou simpatia pelo Almirante. Os seus herdeiros 
moveram-lhe acções judiciais a fim de recuperarem o que lhes era devido 
pelos descobrimentos do pai no Novo Mundo, conforme os acordos 
estabelecidos entre a Coroa e o Almirante. D. Fernando chegou a 
afirmar: Colombo nada tinha descoberto. Com a morte do rei, em 1516, 
o seu sucessor Carlos V decretou: o nome de Colombo não mais será 
pronunciado.

Já neste século, em Dezembro de 2007, um estudo científico realizado 
na Universidade Emory em Atlanta (USA) coordenado por Kristin Harper, 
concluiu: os tripulantes da frota de Colombo ao regressarem da viagem 
de 1492, trouxeram a sífilis para a Europa. Realmente a primeira epidemia 
ocorreu em 1495. O Almirante foi “responsabilizado” por mais esta! Prefiro 
dizer: trata-se do verso e reverso da medalha. Os navegadores levaram o 
sarampo e a varíola para o Novo Mundo, que dizimou milhares de nativos. 
Em troca trouxeram a sífilis.

Nem o Novo Mundo, a cujo “descobrimento” o navegador ficou ligado 
oficialmente tem o seu nome – uma lamentável desconsideração. 
Erro involuntário de um alemão – Martin Waldseemuller. Na sua obra 
Cosmografia Introductio sugeriu que, em honra de Americo Vespúcio, fosse 
dado ao novo continente o nome de América. Afinal, uma homenagem a 
um navegador de águas turvas e viagens duvidosas. O nome “caiu” bem. 
Quando detectaram o erro já era tarde. (Voltarei a este assunto em outra 
história.)

Vou finalizar com uma história sem dúvida verídica. Em 1893 numa 
exposição de Chicago foram reunidos setenta e um retratos do 
navegador, “todos originais”, diziam, alguns até desenhados na sua 
presença. Contudo, não foram encontrados dois retratos semelhantes. 
Nuns aparece gordo. Noutros magro. Loiro para uns. Moreno para outros. 
Com barba e sem barba. Com olhos azuis, e com olhos castanhos. Enfim, 
um Colombo multifacetado. Nenhum retrato correspondia às descrições 
físicas do Almitante, nomeadamente de Peter Martyr d’Anghiera seu 
contemporâneo que o conhecia bem.
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Durante anos, julgou-se que um retrato pretensamente datado de 1519, 
da autoria do pintor veneziano Sebastiani del Piombo (1485-1547) fosse 
o verdadeiro. Era um pintor afamado, amigo de Miguel Ângelo, por tal 
a pintura foi aceite como autêntica. Tem uma inscrição que relaciona o 
retrato com Colombo. O Almirante aparece retratado com cabelo negro, 
face bochechuda, aspecto sisudo e de nariz achatado. Em 1900, passou 
a pertencer ao espólio do Metropolitan Museum de Nova Iorque.

Uma investigação posterior permitiu descobrir a fraude. Sebastiani del 
Piombo tinha vinte anos quando Colombo faleceu. Nunca fora a Espanha 
nem alguma vez viu o almirante. Os investigadores verificaram que a 
inscrição não pertencia à pintura original. Fora colocada por um falsário. 
Afinal, o retrato era de um clérigo italiano desenhado em 1534. Quando 
foi elaborado, Colombo tinha falecido havia 28 anos. 

Vem a propósito uma frase premonitória atribuída ao velho Almirante: De 
Vós espero Senhor, que a confusão não seja eterna.

(In Suplemento Cultural do Dário do Minho de 17/11/2021)

NOTAS:

(1) Das quatro viagens de Cristóvão Colombo, apenas uma cópia do 
Diário de Bordo da primeira viagem chegou à actualidade. Tal se deve ao 
cuidado de  Bartolomé de Las Casas.

(2) Diário de Bordo da primeira viagem de Cristóvão Colombo, cópia de 
Bartolomé de Las Casas, in “Viajes de Cristobal Colón. Diários, Cartas y 
Documientos”, Archivo General de Índias, Sevilha

3) Diário de Bordo da primeira viagem de Cristóvão Colombo, ibidem 

(4) Carta de Colombo a Luís de Santangel datada de 15 de Fevereiro 
de 1493, in “Viajes de Cristobal Colón. Diários, Cartas y Documientos”, 
Archivo General de Índias, Sevilha

(5) Diário de Bordo da primeira viagem de Cristóvão Colombo, ibidem

(6) Idem, ibidem

(7) Chegaram à actualidade apenas duas cartas de Colombo para os 
Reis Católicos. A primeira foi escrita durante a terceira viagem (1498), e a 
outra foi escrita na ilha Jamaica (quarta viagem) em 7 de Julho de 1503. 
Constituem dois importantes documentos, pois conforme se afirmou, os 
diários dessas viagens desapareceram.

(8) Carta de Colombo aos Reis Católicos sobre a terceira viagem (1498), 
in “Viajes de Cristobal Colón. Diários, Cartas y Documientos”, Archivo 
General de Índias, Sevilha 

(9) Carta de Colombo aos Reis Católicos sobre a terceira viagem (1498), 
ibidem

(10) Idem, ibidem

(11) Informação de Bartolomé de las Casas, in “Viajes de Cristobal Colón. 
Diários, Cartas y Documientos”, Archivo General de Índias, Sevilha 

(12) Carta escrita por Colombo na Jamaica, a 7 de Julho de 1503, in 
“Viajes de Cristobal Colón. Diários, Cartas y Documientos”, Archivo 
General de Índias, Sevilha

(João Soares Tavares escreve de acordo com a anterior ortografia)

LEGENDAS PARA AS FIGURAS:

Fig. 1 – Possível retrato de Cristóvão Colombo. (Biblioteca Nacional de 
Madrid)

Fig. 2 – Quando Colombo era recebido com honras pelos Reis Católicos. 
(Reprodução de uma pintura do Museu Naval de Madrid) 

Fig. 3 – A ilha de La Gomera propiciava bom ancoradouro às embarcações. 

(Fotografia actual) 

Fig. 4 – Cópia de retrato falso de Colombo. (Arquivo particular)


