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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

Eu amo a portugalidade

(publicado no jornal Público de 2/12/2021)

Fernando d’Oliveira Neves - Embaixador jubilado
.
É claro que o Império Português foi colonialista e racista. Mas todas as 
sociedades, por mais opressoras que sejam, têm vida para além dessas 
dimensões. É da tradição diplomática, ou melhor, era, que, quando um 
embaixador acreditado num posto terminava a sua missão, o ministro 
do país anfitrião lhe oferecia um almoço de despedida. Tal era possível 
quando, em cada capital, havia uma dúzia de embaixadores. Hoje, numa 
capital como Lisboa esse número ronda a centena. É impossível que todos 
os almoços sejam oferecidos pelo ministro. Na sua indisponibilidade, é 
substituído por um dos secretários de Estado ou pelo secretário-geral do 
ministério. 

Era eu secretário de Estado dos Assuntos Europeus, quando me pediram 
para oferecer o almoço de despedida ao embaixador de Cabo Verde, 
Onésimo da Silveira. Nunca o tinha visto e confesso que só li o respectivo 
currículo pouco antes de me dirigir para a casa de jantar do Palácio das 
Necessidades. No fim do almoço, faço um brinde, com as banalidades 
usuais, apenas reforçadas pela forte singularidade das relações entre os 
dois países e o facto de saber que o meu convidado era poeta. Quando 
acabo, o embaixador Onésimo da Silveira levanta-se, com um pequeno 
caderno na mão e, antes de começar a ler, diz “Eu amo a portugalidade”. 
Fiquei encandeado perante a surpresa e a profunda sabedoria desta frase 
maravilhosa. Tive vontade de pintar a cara de preto, face à banalidade 
do que dissera. A conjugação do conceito de portugalidade com o verbo 
amar enfeitiçou-me e fiquei, encantado, a ouvir a magia do discurso que 
o embaixador continuou a ler, levando-nos pelos meandros mágicos da 
experiência dessa portugalidade, tão bem cognominada. 

Este episódio ficou-me atravessado. Tentei, reconheço que sem a 
persistência necessária, obter o texto, sem nunca o conseguir. Agora, que 
tantos dislates se ouvem sobre a expansão portuguesa, esse valor que 
mais alto se alevantou e calou as musas, tenho-me lembrado dele. 

É claro que o Império Português foi colonialista e racista e mais outras 
práticas condenáveis de todas as sociedades humanas. Dessa ignomínia 
não restam dúvidas. Apesar de tudo, parece avisado olhar para cada 
época em função dos valores então prevalecentes. Vivi o bastante para ver 
valores considerados vitais desaparecerem e, felizmente, ver surgir novos 
que nunca me tinham passado pela cabeça. Mas todas as sociedades, 
por mais opressoras que sejam, têm vida para além dessas dimensões. A 
expansão portuguesa foi muito mais que isso. Foi uma das epopeias que 
mais mudaram a História, dando aos homens uma nova e real dimensão do 
mundo em que viviam. 

Até pelo limitado número de portugueses que a fizeram, provocou uma 
convivência sem precedentes de pessoas de todas as partes do mundo, 
que, no quotidiano, se misturaram, fizeram amizades, riram em conjunto, 
beberam e comeram ao pôr do sol dos cantos do mundo por onde andámos 
e onde muitos ficaram, trocaram experiências e constataram a relatividade 
das suas virtudes, crenças, medos e ambições.

Não é fácil definir a portugalidade. Talvez o resultado positivo desse 
intercâmbio seja a criação e perpetuação de laços afectivos e familiares 
entre gentes das mais diversas partes do mundo. As amas índias da 
Casa Grande poderão ser exemplo. Ou talvez não passe de uma amarga 
saudade doce, de uma utopia que, por vezes e por instantes, se transforma 
em realidade. Talvez seja mais simples dar exemplos concretos.

Portugalidade é estar na antecâmara do chefe do Governo de Malaca, 
a conversar com um chinês, e de repente este dizer: “Mas o Senhor é 
português? Eu também. Sou da freguesia de S. Pedro, em Singapura, e nos 
dias 13 de cada mês fazemos a procissão de Nossa Senhora de Fátima”.

Portugalidade é chegar a Jacarta, ao fim de 25 anos de hostilidade em torno 
de Timor, ser levado a jantar no centro histórico da cidade pelo embaixador 
do Brasil, amante da presença portuguesa na Indonésia, e ouvilo dizer que 
o canhão que está no meio da praça é um canhão português, onde as 
noivas se vão fotografar no dia do casamento, porque é um símbolo da 
fertilidade. 

Portugalidade é ser-nos dito, no Barém [Bahrein] e no Kuwait, que os únicos 
edifícios de pedra que ali existem anteriores ao século XX são os fortes 
portugueses que lá resistem. Portugalidade é ouvir Samora Machel a olhar 
para o Índico e dizer do seu orgulho, quando se lembra que Vasco da Gama 
ali passou e, logo a seguir, afirmar, num tom meio agastado: “Nós é que 
descobrimos o Brasil e agora têm um Presidente que se chama Geisel!”.

Portugalidade é ouvir um goês a manifestar o orgulho num seu remoto 
antepassado agraciado com a Cruz de Cristo pela Rainha D. Maria II e outro 
a lembrar que o trisavô fora Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. 

Portugalidade é ir jantar ao International Hotel do Barém, onde decorria a 
semana gastronómica do Texas, e chegar à mesa um empregado indiano, 
vestido à cowboy, que nos diz, em bom português, “boa noite” e tem na 
farda um dístico onde se lê o seu nome: Bragança.

Portugalidade é verificar que os católicos de diversos países da Indochina 
falam um português arcaico a que chamam christian, que é para eles 
sinónimo de português, e por isso se dizem portugueses.

Portugalidade é ir ao Portuguese Setllement de Malaca, encontrar uma 
mistura inédita de raças, malaios, chineses, indianos, e ouvi-los a cantar 
e dançar o Tia Anica de Loulé, em trajes minhotos, e a falar um português 
compreensível.

Portugalidade é um liurai timorense desenterrar e entregar-nos uma 
bandeira portuguesa e dizer que o pai dele a tinha enterrado quando Timor 
foi invadido pela Indonésia, e lhe disse para a dar aos portugueses quando 
(não se) eles voltassem.

Portugalidade é ir ao CCB assistir a uma sessão das comemorações dos 
500 anos da Descoberta do Brasil e ouvir o embaixador brasileiro, Sinésio 
Sampaio Goes, ele também, como historiador, cultor da portugalidade, a 
apresentar o chefe da maior tribo de índios do Brasil, os índios tupis, se a 
memória não me falha. Vemos entrar um senhor com um aberto ar jovial, 
envergando um casaco de tweed e um maravilhoso cocado que lhe caía 
pelas costas até aos calcanhares, e ouvi-lo dizer, com ostensivo júbilo e 
orgulho: “O meu nome é António Cardoso e o meu avô era de Trás-os-
Montes”.

Acabou o Império colonial português e a opressão de uma nação sobre as 
outras. Fica na História um admirável património universal, físico e afectivo. 
Este último, símbolo notável de humanismo, será a portugalidade. 

Que Onésimo da Silveira me ensinou a amar.

(De Garcia Leandro ex-Director do IDN)

Nota de Abertura: Este texto, da autoria do Exmo. Senhor Embaixador 
Onésimo da Silveira, é um poema à Portugalidade. É, em palavras 
simples, uma excelente página de História Pátria, num momento em que 
ela é mais necessária porque, nem mesmo no tempo da guerra, foi tão  
acossada e acusada de todos os males do mundo. Por isso, pela excelente 
Portugalidade que transborda do texto, decidi ceder-lhe o espaço onde 
normelmente expresso as minhas opiniões sobre o tempo que passa. 

Obrigado, senhor Embaixador pela qualidade deste texto que nos deixa 
orgulhosos e sedentos de merecer as qualidades que ressalta.

RM
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Crónicas de Lisboa

Cartões de Natal e de Boas Festas
Serafim Marques

Economista (Reformado)

Escreve-me uma carta, poderia ser o início de um conto 
do passado, porque hoje já quase ninguém escreve uma 
carta ou um bilhete postal, pois as evoluções nos meios 
de comunicação fizeram cair, drasticamente, a comunicação através das 
cartas e dos bilhetes postais. Os mais velhos lembram-se do impacto 
que tinham e da ansiedade que sofriam quando esperavam e recebiam 
uma carta de um familiar ou de um amigo. E os namorados que usavam 
esta forma para comunicarem com o seu amor, às vezes até para pedir 
namoro à sua enamorada (mais os rapazes dos que as raparigas). Muitos 
namoros, quando os enamorados estavam longe, assentavam nas cartas 
trocadas. Havia até casamentos em que os noivos nunca se tinham visto 
pessoalmente e recorriam à via do “casamento por procuração”. Em plena 
guerra colonial, que durou treze anos e com milhares de jovens entre os 
vinte e um e os vinte e quatro anos por ali passaram, infelizmente, muitos 
não regressaram vivos (morreram cerca de dez mil e quinhentos militares 
portugueses em Angola, Guiné e Moçambique) foi criado o “aerograma”, 
numa ação conjunta entre o Movimento Nacional Feminino, o Serviço 
Postal Militar e a TAP, que passou a ser o principal meio de comunicação 
entre os jovens, “mobilizados à força” para a guerra, e os seus familiares, 
namoradas, madrinhas de guerra e amigos. Era um manuscrito e que 
depois de escrito, era fechado com a “cola da língua”, não necessitando de 
envelope e selo.

Havia assim muitos tipos de cartas, não me refiro ao papel ou do envelope, 
mas sim em relação ao seu conteúdo. Umas trazia notícias de “boas-novas” 
e, no extremo, poderiam trazer notícias de sofrimento ou de dramas. Enviar 
ou receber cartas, maioritariamente manuscritas, era algo que fazia parte 
da sociologia do tempo em que só os telefones fixos (estes pouco, pois 
ter telefone privativo não era acessível à maioria dos portugueses), e 
dos telegramas rivalizavam com as cartas como meios de comunicação 
à distância. Lembro-me, menino, lá na minha aldeia beirã, nós, miúdos, 
esperarmos ansiosamente a chegada do carteiro, montado na sua bicicleta 
“tipo pasteleira”, meio difícil de locomoção naqueles “caminhos de cabras” e 
cujo nome Henrique nunca mais me esqueci.  Rodeávamos aquela figura de 
homem seco, tal era o esforço que despendia diariamente para fazer chegar 
a correspondência (levava de volta as expedições que os aldeões enviavam) 
e interagíamos com ele, porque sentíamos que ele, além de educado e 
afável, era um homem que nos trazia alguma cultura, num meio cujos 

adultos eram, maioritariamente, 
iletrados (analfabetos). Eramos nós, 
miúdos e a frequentar a escola que 
servíamos de “leitor”, das cartas 
que chegavam, e de “escribas” das 
cartas a expedir. Se era mais fácil 
ser “leitor”, já o papel de “escriba” 
era mais difícil, porque passar ao 
papel as palavras que aquela gente 
ia ditando, gerava alguns conflitos 
geracionais. Lembro-me, de uma 
vez, uma aldeã vir pedir à minha 
mãe, ela também iletrada (na idade 
de menina dela, só os rapazes iam 
à escola), para que eu escrevesse 
a carta que ela queria enviar a um 
familiar. Acerca da morada, ditava 
ela “Scadinhas de S. Cristóvão 
número 5”. Prontamente eu, puto 
de nove ou dez anos, disse: Não é 
“Scadinhas”, mas sim “Escadinhas”. 
A reação dela foi de desacordo e, 
acto continuo e com “má cara” pediu-
me o envelope e foi, com certeza, 
procurar outro escriba.

Rebuscando no baú das memórias, dei comigo, há dias, com uma caixa dos 
sapatos cheia de Postais de Natal que fui recebendo ao longo dos últimos 
vinte e cinco anos da minha vida profissional (de Bancos, de Fornecedores, 

de Clientes e também de amigos). Este hábito 
conservador e apegado a coisas que fazem 
parte das minhas memórias, foram enchendo 
os meus espaços, pelo que, periodicamente 
tenho que me desfazer desses objectos de 
memórias. A quase totalidade desses “Postais 
de Natal e de Boas Festas” tiveram como 
destino o contentor azul da reciclagem de papel 
e que, rigorosamente, tento cumprir, para bem 
do planeta. Confesso que muito me custou este 
desprendimento, mas fica como último acto as 
memórias que pude reviver, porque, confesso, 
vi-os todos um a um e fiquei com meia dúzia 
daqueles que representavam mais desses 
anos em que fui destinatário duma atenção, 
tão simples, como enviar um postal, uns mais 
“ricos” do que outros. Muitas empresas e os 
cidadãos também, esmeravam-se na escolha, 
para que a mensagem cumprisse o seu fim. 
Manda a etiqueta que todos tenham uma parte 
manuscrita e assinatura, no verso da imagem 
escolhida. Revi e revivi naquele lote o que cada 
um representou como forma e meio de comunicação. No presente, são os 
meios modernos de comunicação que substituíram, em grandíssima parte, 
as saudações da “época natalícia, sejam de empresas e instituições, seja 
dos cidadãos”. 

Na linha dos meus artigos recentes e cujos títulos eram alusivos a “Bilhetes 
Postais” (tentar ler aqui no site do jornal) a designação de “Postal Ilustrado” 
era uma referência simbólica, porque fui retratando situações que os meus 
olhos foram captando, tal máquina fotográfica sempre pronta a disparar. 
Acabei, no decorrer da escrita deste artigo, por evoluir para uma análise 
sociológica dos meios de comunicação em papel e não sobrou espaço para 
falar de algo que me faz doer a alma, as imagens que os mais atentos e ainda 
resistentes a esta “febre natalícia”, cujo poder do Marketing fez subverter 
os valores genuínos do Natal, vai captando, nas ruas das cidades, e como 
“Bilhetes Postais hediondos” e que nos deveriam envergonhar a todos: os 
sem abrigos e deserdados da sorte ou reféns de vícios que os atiram para 
a valeta da vida e por ali vão jazendo. Contarei noutro artigo, talvez depois 
das festas natalícias, para não incomodar algumas almas menos solidárias.
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Éric Zemmour Est-il 
Antisémite ?

par Yves Mamou
30 novembre 2021

Traduction du texte original: France: Is Éric Zemmour an Anti-Semite?

•	 Bien sûr que non. Ce qui se joue aujourd’hui en France, est une libé-
ration de la parole. Pour la première fois depuis 40 ans, des sujets 
tels que l’immigration, l’islam et la préférence des élites pour une 
immigration de masse non contrôlée sont abordés ouvertement à la 
radio et à la télévision.

•	 Être français et défendre la culture française feraient de vous un nazi. 
Quiconque oserait critiquer l’immigration musulmane et l’islam 
serait également qualifié de raciste « proche de Jean-Marie Le 
Pen », vilipendé par les médias et même poursuivi en justice.

•	 « [Zemmour] a le mérite de mettre la question de la France au cœur du 
débat... Il s›attaque à l›angoisse existentielle d›un nombre croissant 
de Français qui se demandent si la France restera la France, si leur 
droit à la continuité historique sera enfin respecté ou s›il continuera à 
être méprisé. » — Alain Finkielkraut, auteur et philosophe, Europe1, 
24 octobre 2021.

•	 Pour les Français, en fait, la question la plus importante n’est pas de 
savoir si Zemmour est raciste ou antisémite, mais si la France telle 
qu’ils la connaissent... va continuer d’exister.

Éric Zemmour, candidat probable à la prochaine élection présidentielle, est-
il raciste ? La France est-elle sur le point de basculer dans le fascisme ? 
Bien sûr que non. Ce qui se joue aujourd’hui en France est une libération 
de la parole. Pour la première fois depuis 40 ans, des sujets tels que 
l’immigration, l’islam et la préférence des élites pour une migration de masse 
non contrôlée sont abordés ouvertement à la radio et à la télévision. (Photo 
de Nicolas Tucat/AFP via Getty Images)

La rumeur qu’un Juif tenant des propos racistes et antisémites serait 
prochainement candidat à l’élection présidentielle française du printemps 
2022 a franchi les frontières de l’Hexagone. Pire, la rumeur veut que ce Juif 
soi-disant raciste et antisémite, Éric Zemmour, serait porté par des intentions 
de vote qui le propulseraient au second tour de l’élection présidentielle, 
contre l’actuel président Emmanuel Macron.

Sacrebleu ! Comment une telle chose a-t-elle pu arriver ? Zemmour est-
il vraiment raciste ? Est-il porté par une vague d’extrême droite, comme 

beaucoup le suggèrent à gauche ? La France est-elle sur le point de basculer 
dans le fascisme ?

Bien sûr que non. En réalité, ce qui se joue aujourd’hui en France est une 
libération de la parole. Pour la première fois depuis 40 ans, des sujets tels 
que l’immigration, l’islam et la préférence des élites pour une migration de 
masse non contrôlée sont abordés ouvertement à la radio et à la télévision.
La raison pour laquelle tous ces sujets sont enfin sur la table est que Zemmour 
les a d’abord propulsés dans les médias, avant de les propulser en politique. 
Avant Zemmour, évoquer - même avec les plus extrêmes précautions - les 
problèmes liés à l’immigration vous cataloguait immédiatement comme « 
raciste ». Quiconque osait s’inquiéter d’une perte d’identité de la France était 
étiqueté comme appartenant à l’extrême droite. Être Français et défendre la 
culture française faisait de vous un nazi. Critiquer l’immigration musulmane 
et l’islam faisait de vous un raciste « proche de Jean-Marie Le Pen ». Le 
risque était également élevé d’être poursuivi en justice.

L’exploit de Zemmour est d’avoir brisé le mur de la honte. Avec l’aide de 
Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national, diront certains. Le Pen a 
certes été le premier à critiquer l’immigration musulmane, mais les mots qu’il 
employait étaient si proches du racisme qu’il n’a pas été difficile pour les 
médias et les dirigeants du Parti socialiste de le diaboliser – ainsi d’ailleurs 
que tous les autres problèmes très réels que le Front national a abordés, 
tels que l’identité du pays, le rôle de la laïcité, la concurrence des immigrés 
sur le marché du travail et le statut de la femme.

Lorsque l’historien Georges Bensoussan a abordé la question de 
l’antisémitisme musulman à la radio en 2016, il a été aussitôt poursuivi par 
des associations « antiracistes » et traduit en justice. Bien qu’il ait été acquitté 
à trois reprises, l’intimidation a fait son effet. Qui, après un tel marathon 
judiciaire, aurait le courage d’aborder à nouveau la question complexe de la 
place de l’islam dans une société occidentale en général, et en France en 
particulier ?

L’accusation selon laquelle Zemmour est raciste tient au fait qu’il a fait de 
l’immigration un cheval de bataille, et que l’immigration interdit que l’on 
parle d’elle : nombreux sont les procès que des organisations islamistes, 
des organisations « antiracistes » et certains élus de gauche ont intenté 
contre Eric Zemmour ; A chaque fois pour tenter de le faire taire. La plupart 
du temps, les juges ont acquitté Zemmour, mais parfois les juges l’ont aussi 
condamné. En 2011, il a été condamné pour avoir affirmé publiquement que 
« les Français issus de l’immigration sont arrêtés par la police plus que les 
autres parce que la plupart des trafiquants sont des Noirs et des Arabes...

C’est un fait ». Zemmour a été condamné non pas parce qu’il mentait, mais 
parce qu’une telle affirmation était impossible à prouver. Depuis la Seconde 
Guerre mondiale, la loi française interdit toute mention de l’ethnicité dans 
les statistiques officielles. En 2020, Zemmour a également été condamné 
pour « provocation à la haine ».

Les accusations de racisme et d’antisémitisme portées contre Zemmour 
viennent également de l’establishment juif. Le grand rabbin de France a ainsi 
déclaré que Zemmour était « antisémite certainement, raciste évidemment 
». Francis Kalifat, président du Conseil représentatif des institutions juives 
de France (CRIF) a appelé les Juifs à ne pas voter pour lui.

L’establishment juif a accusé Zemmour d’avoir réhabilité le maréchal Pétain 
et le régime de Vichy, qui ont tous deux collaboré avec l’Allemagne nazie 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Zemmour a déclaré que Pétain avait 
protégé les Juifs français en livrant aux nazis les Juifs étrangers réfugiés en 
France. Une sorte de compromis rendu nécessaire par l’occupation. Selon 
Zemmour, « les chiffres parlent d’eux-mêmes... en France, 40 % des Juifs 
étrangers ont été exterminés et 90% des Juifs français ont survécu. »

La thèse que défend Zemmour est celle d’Alain Michel, rabbin et historien 
juif d’origine française vivant aujourd’hui en Israël. Selon Alain Michel, 
Zemmour aurait dû dire qu’ « entre 90 et 92% » des Juifs français avaient 
survécu. Mais surtout, Michel explique que :

« contrairement à ce qu’affirme Serge Klarsfeld [président de L’Association 
des fils et filles des déportés juifs de France), je ne pense pas que l’on puisse 
attribuer ces chiffres à la seule action des «Justes parmi les nations», 
mais principalement à la politique appliquée par le gouvernement de Vichy, 
qui a freiné l’application de la solution finale en France. »

Michel et Zemmour s’accordent à dire qu’il est extrêmement difficile pour les 
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historiens en France de remettre en cause l’opinion populaire selon laquelle 
le régime de Vichy n’était qu’un clone du régime nazi. « Depuis le début des 
années 1980, il est très difficile d’exprimer des idées sur le plan historique 
qui vont à contre-sens de la pensée de Paxton » ajoute Alain Michel.

Personne ne comprend très bien l’insistance de Zemmour à évoquer Vichy 
et la Seconde Guerre mondiale, mais la férocité des accusations portées 
contre lui ne l’empêche pas de rester extrêmement populaire au sein de la 
communauté juive.

Zemmour ne nie pas ses origines juives et se rend régulièrement à la 
synagogue. Il n’est pas sioniste dit-il, mais il précise aussi qu’il n’est pas 
antisioniste. Ce qui compte pour lui c’est d’abord son appartenance à la 
culture et à la civilisation françaises. En fait, le journaliste semble être 
la résurgence du Juif « napoléonien » lequel a accepté que son identité 
religieuse devienne une affaire personnelle, confinée à la sphère privée, à 
la maison ou dans une synagogue.

Lors de la Révolution française en 1789 puis sous Napoléon, les Juifs ont 
été émancipés. En échange de tous les avantages liés à la citoyenneté 
française, ils ont abandonnés la plupart des règles communautaires, comme 
le mariage obligatoire entre juifs et la primauté des lois religieuses sur les 
lois de la République. Il n’est pas acceptable affirme Zemmour que ces 
règles qui ont fonctionné qui ont réussi l’assimilation des juifs à la société 
française soient abandonnées et ne soient pas utilisées pour assimiler les 
musulmans.

Si la France veut demeurer la France, Zemmour affirme qu’elle doit revenir 
à une politique d’assimilation. « Assimiler » les musulmans obligerait à 
lutter contre le communautarisme. « Nous devons refaire des Français, 
dit-Zemmour. Il faut inciter (tous ces migrants musulmans qui viennent en 
France) ... à s’approprier l’Histoire, les mœurs, la façon de vivre, les goûts, 
la littérature, s’imprégner des mots, de la langue, des paysages ».

Zemmour parait si préoccupé de sauver la France et de se comporter 
en citoyen français exemplaire qu’il blesse parfois des gens inutilement. 
Dans son dernier livre, il a regretté que les enfants Sandler, assassinés en 
2012 par un terroriste islamiste dans leur école juive de Toulouse, aient été 
enterrés en Israël et non pas en France. « Les anthropologues nous ont 
appris que nous sommes du pays où nous sommes enterré ». Il oubliait - ou 
ne savait pas - que les tombes de juifs assassinés par des islamistes sont 
souvent profanées soit par des antisémites, soit par d’autres islamistes.

Zemmour n’est pas encore candidat officiel à l’élection présidentielle de 
2022, et un long chemin lui reste à parcourir avant le premier vote. Il ne 
pourra maintenir son audience et survivre politiquement au cours des cinq 
prochains mois qu’en maintenant une présence active dans les médias, ce 
qui n’arrivera que s’il est capable de créer un « buzz ».

Le buzz n’est toutefois pas toujours une chose positive. Le philosophe Alain 
Finkielkraut, qui avoue quelques divergences avec Eric Zemmour, regrette 
néanmoins les «anathèmes» lancés contre lui, et dit de Zemmour : « Il est 
l’objet d’une vindicte obsessionnelle. C’est contre-productif ». Finkielkraut a 
ajouté :

« [Zemmour] a le mérite de mettre la question de la France au cœur du 
débat... Il s’attaque à l’angoisse existentielle d’un nombre croissant de 
Français qui se demandent si la France restera la France, si leur droit à la 
continuité historique sera enfin respecté ou s’il continuera à être méprisé. »
Pour les Français en effet, la question importante n’est pas de savoir 
si Zemmour est raciste ou antisémite, mais si la France telle qu’ils la 
connaissent – « avec son histoire, ses coutumes, son mode de vie » - va 
continuer d’exister.

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

As bibliotecas mais bonitas de 
Lisboa

Por Nelson Rodrigues • 

As estantes em madeira, os tetos trabalhados, as paredes cheias de 
história e, claro, os livros (milhares de livros) enchem de magia muitas das 
bibliotecas da nossa cidade. 

Destas, escolhemos 10 que tens mesmo de visitar, umas mais conhecidas, 
outras autênticos tesouros por descobrir. A páginas tantas, vais encontrar 
por lá os livros da tua vida.

1 – Biblioteca de São Lázaro

Aberta desde 1883, a biblioteca mais antiga de Lisboa é um segredo bem 
guardado na Rua do Saco (entre o Martim Moniz e o Campo Santana) que 
tens mesmo de conhecer.

O principal ex-líbris deste espaço é o Salão Nobre. Com uma disposição 
hexagonal e forrado a madeiras nobres, é um local austero e com uma aura 
quase mágica, que não ficaria mal num filme de Harry Potter. O cenário está 
lá todo: um enorme candelabro ao centro, as estantes cheias de livros e até 
uma curiosa escada em caracol que dá acesso à mezzanine que envolve 
a sala.

No total, as várias salas da biblioteca guardam mais de 20 mil documentos 
em diferentes suportes, como livros infantis, literatura diversa, manuais 
técnicos, revistas, jornais, CD’s e DVD’s.

Morada: Rua do Saco, 1
Foto: www.jfarroios.pt/biblioteca



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

6

2 – Biblioteca Palácio Galveias

Construído no final do século XVII, este palácio nobre foi casa de campo 
dos Távora e residência dos condes de Galveias (daí o seu nome) antes de 
passar a funcionar como biblioteca, no ano de 1931. Em 2017, reabriu de 
cara lavada depois de uma renovação que lhe devolveu o brilho original e 
ainda aumentou o espaço destinado aos leitores. Atualmente, guarda mais 
de 120.000 documentos.

No exterior, saltam à vista o portão maneirista, e o escudo heráldico de 
Lisboa. Já lá dentro, destacam-se as madeiras, os mármores e os tetos 
trabalhados, bem como os azulejos de Leopoldo Batistini (1931) e os bustos 
dos reis D. Pedro V e D. Luís.

Morada: Campo Pequeno
Foto: @camaradelisboa

3 – Biblioteca da Academia das Ciências
Situada no antigo Convento de Jesus, no Bairro Alto, esta biblioteca ocupa 
o imponente Salão Nobre da Academia das Ciências. Aqui, vais ficar 
deslumbrado com as pinturas do teto e com as estantes em talha dourada 
que revestem as paredes.

Além das obras da própria Academia, fundada em 1779, também integra 
boa parte da antiga Livraria do Convento de Jesus, contando com cerca de 
3 mil manuscritos e uma valiosa coleção de obras dos séculos XIV, XV, XVI 
e XVII.

Morada: R. Academia das Ciências, 19
Foto: www.acad-ciencias.pt

4 – Biblioteca da Cruz Vermelha

O Palácio da Rocha do Conde d`Óbidos, junto ao Museu Nacional de Arte 
Antiga, serve de morada à sede da Cruz Vermelha Portuguesa, onde está 
instalada esta bonita (e desconhecida) biblioteca. O seu acervo conta 
com cerca de 16 mil títulos, desde monografias a publicações periódicas 
nacionais e estrangeiras.

Do espaço, destacam-se as pinturas do teto, as estantes em madeira e a 
balaustrada em redor, além de um imponente lustre de cristal, no centro da 
sala, produzido pela Fábrica da Marinha Grande. As visitas necessitam de 
marcação prévia.

Morada: Jardim 9 de Abril, 1
Foto: http://antigo.cruzvermelha.pt

5 – Biblioteca Passos Manuel

A Biblioteca da Assembleia da República, batizada em 2017 com o nome 
Biblioteca Passos Manuel, fica situada nos antigos dormitórios do mosteiro 
beneditino que deu lugar ao palácio São Bento, hoje sede do Parlamento. A 
sua origem remonta à antiga Biblioteca das Cortes, criada em 1836.

No total, guarda mais de 180 mil volumes. Embora seja utilizada, sobretudo, 
pelos deputados e outros funcionários da Assembleia da República, também 
está aberta ao público em geral que procure informação sobre assuntos 
parlamentares.

Morada:
Assembleia da República
S. Bento, Lisboa, Portugal
e-mail (ver portal)
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A Crise política, dos Partidos e dos 
Politiqueiros
 “A Política é uma coisa demasiado grave para ser confiada apenas aos 
Partidos Políticos”.Parafraseando (com mais propriedade) Clemenceau.

A actual crise política é “apenas” mais um episódio daquilo que se pode 
considerar “sistémico”. Ou seja, uma crise estrutural do sistema”, melhor 
dizendo do  Regime

O Regime é instável e medíocre, pois favorece a mediocridade, o erro, a má 
intenção, o nivelar por baixo. Está firmado em bases falsas ou erradas e 
só não sucumbiu (como os anteriores) porque o dinheiro virtual e a usura 
internacional, atingiram “perigeus” nunca vistos ou imagináveis.

“Ninguém”, pelos vistos, quer discutir isto.

O primeiro factor de instabilidade (e de despesa) é sermos uma República 
e não uma Monarquia. Não que a Monarquia não possa trazer instabilidade, 
mas esta é muito menor e mais previsível. E o fim da Monarquia ditou 
também a retirada do “sagrado” no exercício do Poder. Hoje, aliás, não se 
respeita nada nem ninguém.

Lamentavelmente a “culpa” de tal ter ocorrido pertence muito mais aos 
supostos monárquicos do que aqueles onde a ideia republicana (que como 
ideia ou ideal, temos de considerar respeitável), mas sobretudo de uma 
organização algo subterrânea que inquinou ambos os lados e não quis 
esperar que os votos (ou seja a luta partidária) determinasse a sua escolha: 
usou a bomba e a revolução como argumento. E ganhou.

Nunca é demais recordar o célebre telegrama do correspondente da 
“Gazeta de Notícias”, do Rio de Janeiro, em Lisboa, no dia 6 de Outubro 
de1910, dando conta do ocorrido no dia anterior: “Ao cabo de longos e 
porfiados esforços os monárquicos acabaram de implementar a República 
em Portugal”…

Mas o que corrói e destrói verdadeiramente todo o regime político, e por 
dentro, é a existência de Partidos Políticos. 

Convém recordar que estes deram os primeiros passos entre nós, após a 
Revolução Liberal de 1820, que por sua vez decorre dos ideais da 
Revolução Francesa, implantados pelas ideias que ficaram, após as 
invasões napoleónicas, devidamente articuladas e instigadas pelas lojas 
das diferentes “obediências” da Maçonaria a qual, desde então, passou a ter 
uma influência desmesurada na organização política e social em Portugal. 
E, desde cedo, manipulou a seu belo prazer as ideias ditas democráticas 
reinventadas pelos “filósofos” racionalistas e iluministas, do século XVIII.

Em abono da verdade, deve dizer-se, que tais ideias encontraram chão 
para medrar por causa de exageros de actuação da Igreja e da “Santa 
Inquisição” e, sobretudo, por a Dinastia de Bragança não ter tido a prudência 
de resistir às ideias absolutistas vindas de Além – Pirenéus, e que apenas 
tiveram maior exposição entre nós, no reinado de D. José I, por influência 
do Marquês de Pombal (paradoxalmente um “herói” para 
 
1 Para quem não teve ainda a oportunidade de saber, Georges Clemenceau 
(1841-1929) afirmou, “A guerra é uma coisa demasiado grave para ser 
confiada aos militares”, “Soixante Annés d’Histoire Francaise”, 1932, de 
George Suarez. 

liberais e republicanos), tendo-se acabado com as Cortes Gerais do Reino, 
em 1698, no reinado de D. Pedro II.

Ora isto representou – quanto a nós – uma opção errada, pois o Monarca 
deixou de Reinar e ser o fiel da balança da justiça e das forças representativas 
da sociedade – e de, o defensor dos povos, como muita vez foi – para se 
tornar ele próprio, aquele que tudo decidia e nada obrigava. Além disso 
e de suprema importância, interrompeu-se um modo de convivência e de 
organização política e social, que vinha do início da nacionalidade, afeiçoada 
à nossa maneira de ser e estar e que reputo de muito mais “democrática” 
do que temos hoje em dia. Refiro-me ao Municipalismo, às Cortes Gerais, 
que tiveram um ponto alto, nas Cortes de Leiria de 1254, ao tempo do Rei 
Senhor D. Afonso III; a emergência das Corporações (que o final da Guerra 

Civil, em 1834, extinguiu; a influência das Ordens Militares Religiosas e o 
Culto do Espírito Santo, que enquadravam em termos de Ética, Moral e 
Religiosamente, na preparação de “quadros”, etc.

Ora desde que o fulcro da luta e enquadramento político e social ficou 
centrado nos Partidos Políticos (sendo o Liberalismo apenas uma fase de 
transição para a chamada “Democracia Directa” que, no nosso caso, durou 
90 penosos anos), em detrimento de todas as outras instituições nacionais, 
o desastre foi e continua a ser extenso.

Mas como se aprende pouco em Portugal, apesar de já termos vasta 
experiência de guerras civis; perdas dolorosas no património; pobreza; 
caos político e social; crises financeiras e bancarrotas e quebra do exercício 
de autoridade (que é onde tudo começa), estamos pela quinta vez, desde 
o 25 de Novembro de 1975, a tentar implementar um regime/sistema, que 
pura e simplesmente é medíocre e não funciona.

Convém fixar os outros quatro períodos: 

*1820 a 1834 (o mais catastrófico de todos);
*1834 a 1851 (que pouco lhe ficou atrás);
*1851 – 1910 (vividos em estertor nos últimos vinte anos);
*1910 – 1926 (um período, simplesmente, pavoroso);
*1975 -? (que só não se esgotou ainda, apesar de já ir em três bancarrotas e 
perdas dolorosas no Património e Soberania, porque tem vivido da “pesada 
herança”; de empréstimos internacionais e dos “fundos estruturais” da 
União Europeia. Ou seja, nunca viveu do que produz, economiza e investe; 
vive do que não é seu e muito do que vem, some-se em puro roubo e 
miserável corrupção. 

O único período que escapa a este marasmo de desacertos, foi o da 
chamada Ditadura Militar (1926-1933) e Estado Novo (1933-1974), que 
além de retirar a Nação da lama e o Estado da sarjeta, representou um 
ressurgimento nacional português, apenas comparável à Restauração e ao 
que se lhe seguiu, não só no campo material, mas sobretudo espiritual e 
representou o único período nos últimos 220 anos em que Portugal foi um 
País independente e soberano.

Muito significativamente, é aquele que, invariavelmente, é alvo de anátemas 
pela esmagadora da douta classe política, intelectual, artística e mediática, 
enquanto se desculpam, toleram ou enaltecem, os restantes períodos 
referidos.

Resta pois, tentar explanar porque é que um sistema baseado em Partidos, 
está condenado ao insucesso (nos outros países também é assim, mas 
focamo-nos em Portugal) e a Democracia baseada na quantidade em 
detrimento da qualidade, também está votada ao fracasso...

Um partido político começa por ter um nome assaz infeliz já que “partido” 
representa uma fracção, algo que não é inteiro. Construir e manter um país 
com “coisas” destas, é impossível.

A formação de um Partido e o modo como todo o sistema se articula, 
contém em si, e à partida, todos os germes do seu mau funcionamento e 
auto destruição.

Um partido político começa por ser “inventado” num almoço de amigos ou 
por um grupo de sequazes de uma determinada ideologia política. Fazem 
uns estatutos e legalizam-se. Os que têm, isto é, tiveram (porque tudo se 
esvai), maior consistência, geraram-se na clandestinidade.

Depois abrem as portas a todos os que querem entrar, sem qualquer 
discernimento, provas ou selecção. Ficam obrigados simplesmente ao 
pagamento de uma quota.

Já imaginaram o que seria do Exército, da Marinha ou da Força Aérea 
se quem quisesse entrar fosse bater à porta de uma Academia Militar e 
dissesse que queria ser oficial e lhes respondessem, “faça favor de entrar, 
a quota é tanto”...

O objectivo de um Partido Político é conseguir uma votação (de âmbito 
universal) que lhe permita ocupar os órgãos que exercem o Poder Político, 
isto é (no actual sistema) o Governo, o Parlamento e as Autarquias. E tentar 
eleger para Presidente da República uma figura que lhes seja grada.

Ora, captar cidadãos da sociedade, indiscriminadamente, para exercerem 
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os mais altos cargos de governação, sem se lhes exigir um período de 
formação, provas (psicotécnicas, culturais, etc.), é uma coisa no mínimo, 
inquietantemente estúpida.

Dizem que a maioria das pessoas é suficientemente sensata para no 
seu conjunto, votar o melhor possível. Isto é outro disparate, facilmente 
comprovável, até porque a maioria das pessoas não vota, e muitos dos 
que votam, não o podem sequer fazer em consciência, pois não têm 
conhecimentos para tal.

Por outro lado, apostar em ideologias é outro logro, pois até hoje não houve 
qualquer uma que tenha sido inventada, que possa ser considerada um 
bom conjunto de ideias (muito menos para todos), nem resolvido qualquer 
problema grave.

Antes pelo contrário, foram origem e causa dos maiores conflitos e guerras, 
tanto civis, como entre países ou coligações.

Num partido o sistema de Autoridade - onde tudo tem origem - é fraco e está 
mal organizado/hierarquizado. As modalidades para se subir num Partido 
Político passam invariavelmente pela intriga e pela bajulação.Com o evoluir 
do tempo tudo piora. É da natureza das coisas. Os filiados começam a 
olhar para o Partido como uma oportunidade de ter um “tacho” e daqui 
ao nepotismo é apenas um passo. Os desentendimentos são constantes, 
dando origem a eternas lutas internas; aparecimento de “tendências”, 
“facções”; “alas”, etc. , que não raro, acabam em abandono de militantes, 
ou formação de novos partidos.

Um partido é, no seu âmago, uma agência de emprego e uma oportunidade 
de negócio.

Ora quando se chega a um estádio moral deste quilate são raros os 
chamados “homens bons dos concelhos” que se abalançam a inscrever 
num Partido!

Um sistema baseado em Partidos Políticos representa a “guerra civil” 
permanente. 

Ninguém consegue governar.

Enquanto houver Partidos Políticos não existe País.

Com o tempo os partidos que sobrevivem, “agarram-se” ao “sistema”, 
bloqueiamno e blindam-no.

Não o querem discutir (sequer o seu melhoramento), o que representa a 
antítese de um sistema democrático e baseiam o seu modo de actuação 
na demagogia infrene, fazendo promessas (que por norma não cumprem), 
tentando convencer os votantes dos seus bons propósitos e intuindo o que 
os mesmos gostam de ouvir. Ou seja, nunca fazem o que devem, mas sim 
o que pensam que, na ocasião, lhes possa garantir mais votos. 

Ora, governar é, por definição, tomar decisões difíceis, impopulares, 
exigentes e de preferência justas. É ir pela vereda estreita dos Deveres, em 
vez de cavalgar a praia dos Direitos. 

Por isso a única coisa que sabem fazer é aumentar impostos (que 
escamoteiam por todos os meios) e pedir dinheiro emprestado, pois a 
“necessidade” de dinheiro, não tem limites. A seguir quando alternam no 
poder (e alternam pouco), deitam as culpas para cima dos outros (partidos), 
da conjuntura internacional e desde que a CEE existe, para cima de 
Bruxelas.

A equação “ser patriota, competente e honesto”, é uma equação que não 
faz parte do programa nem da matemática, de nenhum partido.

Daí que seja impossível a qualquer um que tenha qualidades de estadista, 
poder revelar-se e singrar.

Em termos meramente teóricos, a existência de Partidos Políticos, tem 
coisas defensáveis, tais como permitir que as diferentes sensibilidades 
políticas, ideológicas e sociais, se pudessem organizar, para em termos 
políticos puderem convencer a maioria dos seus concidadãos a votarem 
neles, garantindo uma governação por essa maioria, sem que haja, 

naturalmente, alteração da ordem pública.

Só que as coisas que podem parecer que funcionam em teoria, a prática 
revela o seu desajuste. E muitas boas intenções ou ideias tidas como 
libertadoras, vêm a revelar-se dolorosas mistificações. É que na base 
de tudo está a “natureza humana”, que tem coisas boas e outras coisas 
más. O que leva a que tudo na vida e na sociedade deva ser organizado, 
primariamente, tendo tal facto em vista. Ora a existência de Partidos 
Políticos e sua natureza é como mel na sopa para quem se “porta mal” e 
um calvário para quem tenta trilhar o caminho do “Bem”.

E a única vantagem que têm é quando se entendem. Isto é, quando se 
anulam…

A excepção ao funcionamento “normal” de um partido político, são os 
partidos comunistas. Porquê? Pois porque não seguem a “lógica” de 
organização e actuação dos restantes.

Um Partido Comunista é (Deus me perdoe) um misto de Exército e de Igreja 
Católica, em termos de organização e actuação.

Tem um sistema de autoridade rígida, hierarquizada, onde se sobe depois 
de provas dadas. Tem estrutura e uma ideologia que funciona como doutrina 
religiosa. Os desaguisados entre eles são resolvidos internamente e existe 
uniformização constante de procedimentos e respectiva “vigilância”.

Possuem um “estado-maior” permanente e profissionalizado. Basta ver as 
greves que organizam, têm sempre o cunho de uma operação militar.

Isto explica-se, estou em crer, porque o Marxismo e o Comunismo de que 
resultaram os ditos partidos (e a revolução bolchevique e outras), foram 
inventados por judeus “ashkaenazi”, habituados a sobreviver a séculos de 
perseguições e guetos (que eles próprios também criaram) e que também 
constituíram (no final do século XIX), um movimento político separado, o 
Movimento Sionista.

Ora para mal dos nossos pecados, as ideias, princípios, doutrina e objectivos 
dos partidos comunistas, são subversivos da sociedade, atentatórios da 
natureza humana, incompetentes em termos financeiros, económicos e 
sociais e relevaram-se totalitários,internacionalistas e brutais no exercício 
do Poder, sendo responsáveis por inúmeras guerras, depredações, 
violações dos mais elementares direitos da pessoa humana, de que já 
resultaram mais de 100 milhões de mortos e incontáveis sofrimentos. A sua 
componente actual, “gramsquiana” (de Gramsci) virada para a cultura e 
para outros temas da actualidade social (que criam), não esqueceu os seus 
objectivos, apenas os camuflou.

O sistema político em que vivemos não presta, e é a muitos títulos, nefasto. 

E está, mais uma vez, a conduzir Portugal para o desastre.

Convinha no mínimo pensar nisto. E substituí-lo.

João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador (Ref.Cortes Medievais
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As ‘Moralmente Degeneradas’ 
Olimpíadas da China

por Gordon G. Chang
Original em inglês: China’s ‘Morally Bankrupt’ Olympics

Tradução: Joseph Skilnik

•	 O sumiço da estrela do tênis Peng Shuai no corrente mês levou 
muitos ao redor do mundo a questionarem a realização dos Jogos 
Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim. O Início dos jogos está 
programado para o dia 4 de fevereiro.

•	 Agora é a hora do mundo encarar a realidade do Partido Comunista 
da China e o dantesco sistema por ele montado. Só há uma alterna-
tiva correta: transferir os jogos para outro país.

•	 O regime fará com que Peng se retrate publicamente das acusa-
ções ou irá destruí-la. A pessoa não significa nada no sistema atual 
da China. Demasiadamente, a televisão estatal tem transmitido exe-
cráveis confissões de indivíduos que claramente não se aguentam 
mais em pé.

•	 Há inúmeras razões para se boicotar ou transferir as Olimpíadas 
de Pequim... Obviamente, nenhum grupo governante que organiza 
estupro, escravidão, detenção em massa, tortura, assassinatos e 
extração de órgãos deveria poder, entre outras coisas, sediar even-
tos esportivos internacionais.

•	 O Comitê Olímpico Internacional sustenta que essas atrocidades 
não são da sua conta. No entanto, a proteção dos atletas é. A deten-
ção de Peng nos diz que os atletas não estarão seguros na China. 
Afinal, os jogos tratam acima de tudo dos competidores e sua segu-
rança pessoal deve ser a principal preocupação.

•	 Mesmo nesta data tardia, é hora de boicotar ou transferir os jogos 
da China para outro país

O sumiço da estrela do ténis Peng Shuai (foto acima) no corrente mês 
levou muitos ao redor do mundo a questionarem a realização dos Jogos 
Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim. Ora, somente os moralmen-
te degenerados poderiam considerar ser uma boa ideia permitir que o 
regime chinês que toma reféns, protege estupradores e comete geno-
cídio, seja anfitrião desta competição. (Foto: Wang He/Getty Images)

O sumiço da estrela do ténis Peng Shuai no corrente mês levou muitos 
ao redor do mundo a questionarem a realização dos Jogos Olímpicos de 
Inverno de 2022 em Pequim. O Início dos jogos está programado para o dia 
4 de Fevereiro.

Ora, somente os moralmente degenerados poderiam considerar ser uma boa 

ideia permitir que o regime chinês que toma reféns, protege estupradores e 
comete genocídio seja anfitrião desta competição.

Agora é a hora do mundo encarar a realidade do Partido Comunista da 
China e o dantesco sistema por ele montado. Só há uma alternativa correcta: 
transferir os jogos para outro país.

Por décadas a fio, os grandes crimes do comunismo chinês foram deixados 
de lado porque havia a esperança de que, com o passar do tempo, ele 
evoluiria e se tornaria benigno. Quando o “reformador” Deng Xiaoping chutou 
Hua Guofeng para escanteio, o sucessor escolhido por Mao Tsé-Tung e 
arquitectou no final de 1978 o histórico Terceiro Plenário, observadores 
externos acharam que estavam vendo uma “Nova China”, inédita e supina.
Na verdade, quando o Partido Comunista embarcou no gaige kaifang, 
a política de “reforma e abertura” - o regime moderou a política externa 
e relaxou ou eliminou os totalitários controles sociais. Então reinava o 
optimismo.

Agora já não reina mais. O caudilho ora no poder reverteu as tendências 
que muitos estrangeiros, bem como o próprio povo chinês, aplaudiram. A 
classe governante, jamais benevolente, tornou-se ainda mais monstruosa 
sob o comando de Xi Jinping.

Entra em cena a jovem Peng, heroína do desporto e queridinha do público 
chinês. Em 2 de Novembro, ela postou no Weibo, muitas vezes chamado 
de Twitter chinês, uma acusação segundo a qual Zhang Gaoli, auxiliado 
pela esposa, a pressionou a manter relações sexuais.

Tratava-se de uma acusação sem precedentes na história da República 
Popular da China. Zhang já foi um consagrado líder, vice-premier que 
também serviu de 2012 a 2017 no Comité Permanente do Politburo do 
Partido Comunista, mais alta instituição do país.

A postagem de Peng foi retirada em questão de meia hora, e a bicampeã 
de duplas do Grand Slam, Wimbledon em 2013 e o Aberto da França em 
2014, sumiu-se.

Em 17 de Novembro, a China Global Television Network (CGTN), braço 
internacional da emissora estatal chinesa China Central Television, divulgou 
o texto de um e-mail, em inglês, supostamente verdadeiro, escrito por Peng. 
Na mensagem, descrita correctamente por muitos como “assustadora”, ela 
disse que estava “bem”. Peng também disse que a “notícia” divulgada pela 
Women’s Tennis Association “, incluindo a alegação de agressão sexual, 
não era verdadeira.” Praticamente ninguém acredita que a mensagem seja 
autêntica e que também não tenha ocorrido coerção.

Na sequência, em 19 de Novembro, um comentarista da CGTN postou três 
fotos de Peng no Twitter, fazendo crer que foram postadas pela primeira vez 
por um amigo da estrela do ténis no popular aplicativo chinês WeChat. Nas 
fotos, Peng parece estar feliz brincando com um gato e bichinhos de pelúcia 
e até com um panda.

Logo depois, Hu Xijin, editor-chefe do Global Times, tablóide do Partido 
Comunista, ressaltou em 19 de Novembro no Twitter que em breve Peng 
“aparecerá em público e irá participar de algumas actividades”.

Hu foi presciente. No dia seguinte, ele postou dois vídeos mostrando Peng 
em um restaurante neste mês insinuando que a conversação na mesa 
indicava que os vídeos foram gravados em 20 de Novembro. No entanto, 
a história mal contada não convenceu, ficou óbvio que o script foi montado 
com o intuito de destacar a data em que a conversa hipoteticamente ocorreu.
Ao fim e ao cabo, Hu postou um vídeo de uma Peng sorridente em um 
evento de ténis em Pequim, alegadamente realizado na manhã de 21 de 
Novembro.

Peng não é a única expoente detida nos últimos meses. O empresário Jack 
Ma, os jornalistas amadores Zhang Zhan e Chen Qiushi e a celebridade 
Zhao Wei também desapareceram. Considere isto um padrão.

A China de Xi Jinping é muito mais coercitiva e secreta do que a China 
de três décadas atrás, indicando que o regime está voltando aos velhos 
tempos. Mao e o admirador de Mao Xi reflectem a verdadeira natureza do 
comunismo chinês.

O regime, já nas mãos de Xi Jinping é uma ameaça aos atletas que irão 
à China participar da competição, conforme ficou claro pelo incidente 
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com Peng. “Os atletas são valiosos para o Partido Comunista, contanto 
que sejam ferramentas do estado”, salientou Cleo Paskal, da Fundação 
para a Defesa das Democracias, ao Gatestone Institute. “Se eles tentarem 
ser independentes tornam-se um problema. O estado destruirá qualquer 
um que represente algum risco para o partido.” Assim como Paskal, que 
também é ligada à Chatham House observa, Peng agora representa um 
risco para o governo.

É por isso que o regime fará com que Peng se retracte publicamente das 
acusações ou irá destruí-la. A pessoa não significa nada no sistema actual 
da China. Demasiadamente, a televisão estatal tem transmitido execráveis 
confissões de indivíduos que claramente não se aguentam mais em pé.

Em 18 de Novembro o presidente Joe Biden, em resposta a uma pergunta 
de um repórter no Salão Oval da Casa Branca ,disse estar considerando 
um boicote diplomático aos Jogos de Pequim. O Senador Tom Cotton, 
republicano do Arkansas, acaba de pedir “boicote completo e total.”

Há inúmeras razões para se boicotar ou transferir as Olimpíadas de 
Pequim. Até agora, os defensores de tais medidas têm se concentrado 
nas políticas genocidas do Partido Comunista contra os uigures e outras 
minorias túrquicas e demais crimes contra a humanidade. Obviamente, 
nenhum grupo governante que organiza estupro, escravidão, detenção em 
massa, tortura, assassinatos e extracção de órgãos deveria poder, entre 
outras coisas, sediar eventos desportivos internacionais.

O Comité Olímpico Internacional sustenta que essas atrocidades não 
são da sua conta. No entanto, a protecção dos atletas é. A detenção de 
Peng nos diz que os atletas não estarão seguros na China. Afinal, os jogos 
tratam acima de tudo dos competidores e sua segurança pessoal deve ser 
a principal preocupação.

Paskal ressalta que a realização dos jogos na China vai contra todo o 
conceito de competição olímpica. “As Olimpíadas são competições de 
indivíduos  esforçando-se para darem o melhor de si”, salienta ela. “Isto é a 
antítese do Partido Comunista, que trata da subserviência do indivíduo aos 
objectivos do Estado.”

Mesmo nesta data tardia, é hora de boicotar ou transferir os jogos da China 
para outro país.

Gordon G. Chang é o autor do The Coming Collapse of China, Ilustre Senior 
Fellow do Gatestone Institute e membro do Conselho Consultivo.

La Chine Guigne la Suprématie 
Militaire grâce à l’Intelligence 
Artificielle

par Peter Schweizer

Traduction du texte original: China and Military Power through Artificial 
Intelligence

•	 Faire preuve de complaisance sur les technologies duales ou assou-
plir les restrictions mises à leur commercialisation, serait extrême-
ment dangereux. Tout comme il serait erroné d’alléger les enquêtes 
de contre-espionnage sur la corruption du monde académique 
américain au profit de la Chine ou sur l’infiltration de ressortissants 
chinois liés à l’APL (Armée populaire de libération) dans des centres 
de recherche des États-Unis. Ces deux exemples illustrent parfai-
tement la volonté de Pékin de mettre en place des stratégies de 
long terme sur le vol de propriété intellectuelle sur les applications 
logicielles militaires.

•	 Le nom de Megvii surgit immanquablement chaque fois qu’il est 
question des avancées de la Chine dans la reconnaissance faciale 
au moyen de l’IA. Cette société a conçu Face ++, une solution logi-
cielle protégée par de nombreux brevets qui met l’IA au service des 
technologies de surveillance. Qui est actionnaire de Megvii ? Bohai 
Harvest RST, une société d’investissement créée par Hunter Biden 
et ses partenaires commerciaux.

•	 La Chine pratique volontiers le « Princeling », une stratégie qui 
consiste à enrichir les associés ou les familles des politiciens en vue 
afin d’huiler les rouages d’accords qui, s’ils étaient considérés pour 
ce qu’ils sont, ne seraient probablement pas autorisés par les ser-
vices de sécurité chargés d’empêcher la prédation des technologies 
militaires américaines par les ennemis des Etats Unis.

•	 L’intelligence artificielle à usage militaire jouera un rôle déterminant 
dans la prochaine guerre. Une authentique stratégie de sécurité na-
tionale exige qu’à aucun moment le danger que représente le Parti 
communiste chinois ne doit être perdu de vue.

La militarisation de la Chine menace les pays voisins et la stabilité de la 
région. L’intelligence artificielle à usage militaire jouera un rôle déterminant 
dans la prochaine guerre, et le maintien d’un bon niveau stratégique de 
sécurité nationale exige de ne jamais détourner le regard - même un instant 
– du danger que représente le Parti communiste chinois. (Source de l’image 
: iStock)
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Le renforcement militaire de la Chine menace aujourd’hui les pays voisins et 
la stabilité de la zone Extrême-Orient. Pour étayer sa politique d’expansion, 
Pékin a bâti la plus importante flotte militaire du monde, laquelle se déploie 
en mer de Chine méridionale et dans la zone indopacifique. La Chine 
renforce également ses capacités dans le domaine des missiles balistiques.
L’expertise de la Chine en matière de cyberguerre est à la fois bien établie et 
redoutée. La RPC a piraté des ordinateurs, enfreint les règles de protection 
de la propriété intellectuelle, et commis divers autres cybercrimes.

Au point de croisement des cyber-capacités de la Chine et de son agressivité 
militaire, on trouve l’intelligence artificielle (IA) appliquée aux systèmes 
d’armes et de défense.

Sous la direction de l’Armée populaire de libération (APL), la stratégie 
d’expansion militaire de la Chine évolue sur plusieurs fronts, et l’IA est 
partie intégrante de chacun de ses objectifs militaires. Depuis 2014, pour 
tout ce qui touche à la modernisation, l’APL donne la priorité à l’innovation 
sur l’accumulation de matériels.

L’APL pense pouvoir dépasser l’armée américaine au cours de cette 
transformation. Mais, contrairement aux États-Unis, la Chine doit franchir 
des obstacles spécifiques et nombreux pour développer et déployer des 
systèmes basés sur l’IA. Tout d’abord, la Chine ne dispose pas, à l’instar des 
Etats Unis, de ce vivier de compétences techniques diversifées dans lequel 
on peut puiser pour gérer les énormes quantités de données sur lesquelles 
reposent les systèmes d’intelligence artificielle. Ces personnes qualifiées 
peuvent manquer tant en phase de développement qu’au moment de lancer 
des opérations. Sans surprise, l’organisation de l’APL est également un 
obstacle à l’innovation dans l’espace de l’IA militaire.

Malgré ces défis, la Chine a montré qu’elle peut rivaliser avec les États-
Unis. Elle n’a de plus aucun scrupule à voler ou extorquer ce qu’elle ne peut 
élaborer elle-même. Au cours des 5 à 10 prochaines années, l’équilibre des 
pouvoirs entre les États-Unis et la Chine va se jouer autour du développement 
de systèmes d’armes intelligents. Les États-Unis devront veiller à conserver 
une position de leader en termes d’innovation et protéger leurs découvertes 
des yeux et oreilles du Parti communiste chinois (PCC).

La Chine a la détermination, la concentration et les capitaux nécessaires 
à une progression rapide dans de nombreux domaines. Mais il ne faut pas 
surestimer non plus la menace que ce pays représente, et les progrès qu’il 
est en mesure de réaliser, en raison de sa taille, de ses ressources et de 
la propension de ses dirigeants communistes à mentir sur presque tous les 
sujets. Dans le domaine en constante évolution de l’IA, il y a des raisons 
d’être prudemment optimiste. Pour le moment.

Les brevets déposés par la Chine dans le domaine de l’IA montrent que 
l’essentiel de sa recherche a été centrée sur les techniques de surveillance 
policière et de répression de ses propres citoyens. La Chine a mené des 
recherches approfondies sur les logiciels de reconnaissance faciale afin 
de traquer son propre peuple, et notamment la minorité ouïghour qu’elle 
a emprisonné dans des camps de concentration. La Chine a également 
déposé de nombreux brevets pour le traitement des données en langue 
chinoise et la reconnaissance vocale.

Les États-Unis, en comparaison, ont un avantage décisif dans l’application 
de l’IA aux problèmes commerciaux et au développement de véhicules 
autonomes. Les « voitures sans chauffeur » focalisent l’attention de la presse 
grand public, mais les avions militaires autonomes et les engins et armes 
navals sans pilote placent les capacités militaires américaines au seuil d’un 
saut qualitatif. Les drones de surveillance télécommandés et les avions 
prêts à l’attaque représentent déjà une zone d’expérience considérable de 
l’armée américaine.

Il serait extrêmement dangereux de faire preuve de complaisance ou 
d’assouplir les restrictions mises à la commercialisation des technologies 
duales. Tout comme il serait erroné d’alléger la pression que le contre-
espionnage exerce sur les tentatives de corruption du monde académique 
par la Chine ou de baisser la garde sur l’infiltration de ressortissants chinois 
liés à l’APL (Armée populaire de libération) dans des centres de recherche 
américains. Ces deux exemples illustrent parfaitement la volonté de Pékin 
de jouer un jeu de long terme en ce qui concerne le vol de propriété 
intellectuelle ayant des applications militaires potentielles.

Dans Secret Empires and Profiles in Corruption (Empires secrets et profils 
de corruption), j’ai montré comment Hunter Biden, fils du président Joe 

Biden, s’est retrouvé impliqué dans la vente de Henniges Automotive, une 
société du Michigan, à Aviation Industry Corporation (AVIC), une société 
chinoise liée à l’armée populaire de libération. L’identité de l’acheteur était 
dissimulée par une cascade de sociétés écrans et la vente des technologies 
duales (pour application civile et militaire) développée par Henniges a été 
approuvée par le Comité des investissements étrangers aux États-Unis 
(CFIUS) sous l’administration Obama. J’ai également retracé comment 
la société d’investissement de Hunter Biden a pris une participation dans 
China General Nuclear Power Corp., une société qui, en 2016, a été accusée 
d’espionnage envers les États-Unis. L’investissement initial avait également 
été approuvé par l’administration Obama.

Le nom de Megvii surgit mécaniquement dès qu’il est question des avancées 
chinoises en reconnaissance faciale par IA. Cette entreprise chinoise a 
développé une application logicielle de surveillance par IA appelée Face ++ 
protégée par de nombreux brevets. Qui est actionnaire de cette entreprise 
? Bohai Harvest RST, la société d’investissement créée par Hunter Biden et 
ses partenaires commerciaux.

Maintenant que Joe Biden est président des Etats Unis, ces transactions 
sous fausses bannières doivent faire l’objet d’une attention scrupuleuse. La 
Chine excelle dans la stratégie du « Princeling », qui consiste à enrichir les 
associés ou les membres de la famille de politiciens en vue afin de graisser 
les rouages d’accords qui, s’ils avaient été pris en compte pour ce qu’ils 
sont, n’auraient probablement pas été autorisés par les services de sécurité 
chargés d’empêcher la précieuse technologie militaire américains de passer 
entre les mains de pays ennemis des Etats Unis.

L’expérience montre qu’il est impératif de faire la lumière sur les coins 
sombres où s’élabore et se développe ce type de copinage. Les Chinois, 
mais aussi les Russes et d’autres pays, ont développé une expertise pour 
obtenir indirectement ce qu’ils ne pourraient jamais obtenir directement.

Certaines entreprises technologiques chinoises ont été lourdement 
sanctionnées par l’administration Trump, et Huawei par exemple a été placée 
sur la « liste des entités » du département du Commerce ce qui a empêché 
la vente de ses produits aux États-Unis. Il serait bon que l’administration 
Biden comprenne la menace qui pèse sur les réseaux de communication 
américains. Lorsqu’on lui a récemment demandé si Biden maintiendrait 
Huawei sur la liste des entités américaines, la secrétaire de presse de la 
Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que la technologie demeurait au cœur 
de la concurrence américano-chinoise :

« La Chine a montré qu›elle était prête à tout pour obtenir un avantage 
technologique - voler la propriété intellectuelle, multiplier les opérations 
d›espionnage industriel et forcer le transfert de technologie.

« Notre point de vue - le point de vue du président - est que nous devons être 
meilleurs en défense, et tenir la Chine pour responsable de ses pratiques 
déloyales et illégales et agir pour que les technologies américaines ne 
facilitent pas le renforcement militaire de la Chine. »

La question, bien sûr, n’est pas de se fier à ce qu’ils disent, mais à ce qu’ils 
feront.

L’intelligence artificielle militaire déterminera l’issue de la prochaine guerre, 
et il est stratégique pour la sécurité nationale américaine de ne jamais 
détourner, ne fut-ce qu’un instant, le regard des dangers que le Parti 
communiste chinois représente.

Peter Schweizer, président du Governmental Accountability Institute, est 
Distinguished Senior Fellow du Gatestone Institute et auteur de livres à 
succès comme Profiles in Corruption, Secret Empires et Clinton Cash
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               A minha opinião 
         

Por  João Coutinho 

A acção de retirar do domínio público o conhecimento, omitindo a informação 
que circula nos países desenvolvidos e democráticos, não é nova, essa 
forma de estar já vem de longe, como alguém um dia disse - «Um povo 
ignorante é facilmente instrumentalizado» e pelo mundo fora essa forma de 
estar e de pensar, está presente no seu quotidiano.

O conhecimento obtém-se através de um bom ensino e da informação que 
o cidadão pressupõe ter à mão, por considerar ser um direito natural que 
deveria estar ao alcance de todos.

Assim como ele é obrigado a fazer opções para obter o que é essencial 
para si e os seus, ou seja o desejo de adquirir o conhecimento para obter 
a competência necessária e dessa forma atingir um lugar no mundo laboral 
ou empresarial, como de estar na sociedade.

Um pequeno exemplo entre muitos outros que poderíamos pôr em equação, 
para perceber onde estamos inseridos, passa em termos dos valores 
obscenos que somos obrigados a pagar às operadoras de televisão, sem 
que haja por parte da entidade Reguladora que  se imponha a quem recebe o 
dízimo mensal, certo e certinho (sob pena de ficarmos sem o que se contrata 
e sob o cutelo da fidelização), à retribuição de um serviço administrativo, 
como na parte técnica capaz com competência e que responda ao anseio 
dos seus clientes. O que verdadeiramente não é o caso. E, muitas das 
queixas acabam por cair em saco roto.

O cidadão diariamente questiona porque será que paga quase tudo mais 
caro do que os seus congéneres Europeus, nomeadamente mesmo aqui ao 
nosso lado - em Espanha, seja nos  preços de produtos na área alimentar 
até aos de alto valor (ex° veículos). Sem falar no corropio de trânsito de 
norte a sul a caminho das bombas de combustível, pelos preços praticados 
no nosso único vizinho.

E a dúvida coloca-se em várias vertentes, como na falta de visão nos planos 
estratégicos, falta de produtividade, escolha de líderes que promovam o 
trabalho na vertente da inovação, criatividade e na honestidade, o devido 
respeito pelo trabalho de quem enverga a camisola do serviço ou das 
empresas e que se evite a habitual guerrilha numa luta entre facções que 
desvia o interesse do desenvolvimento Nacional, num todo.

Entre estas questões que são graves pelo tempo já decorrido após o término 
do Estado Novo, será que o aparecimento de uma extrema direita, como 
a que surge e cresce rápido, por enquanto, vai obrigar a que a forma de 
pensar e de trabalhar se altere? 

Como ficará no futuro tratada a democracia?
 
Será que o caminho que os políticos e a sociedade escolheram todo este 
tempo, terá sido o devido?

Não será que é tempo de explicar a quem reivindica direitos, de que a 
produtividade terá de ser fundamental para que o retorno da distribuição de 
dividendos, se faça de uma outra forma? 

E que em simultâneo se esclareça às entidades patronais as novas formas 
de liderança e de produção, bem como o respeito a ter com os seus 
colaboradores, com uma distribuição justa dos rendimentos que no final do 
processo se obtêm. 

No actual mundo de progresso e de um desenfreado desenvolvimento 
tecnológico com preços competitivos, fruto de utilização de mão de obra 
barata e sem controle dos seus métodos de trabalho e de produção - ex° 
o Bangladesh, sem esquecer o que deve passar numa parte da China, 
será que a fraca produtividade ou os que pouco fazem para o progresso 
dos serviços e das empresas, continuarão a ser escolhidos para liderar o 
destino da colectividade? 

O que se deve pedir à liderança dos movimentos que defendem outros e 
que dizem que tudo está errado? De lhes pôr a liderar um departamento 
aleatoriamente, para avaliar a sua competência?

Será que essa atitude destrutiva não causa danos no processo de 
sedimentação das estruturas dos serviços e das empresas e por conseguinte 
atrasa num todo o progresso de um povo?

Um mero aspecto da sociedade - a falta de visão ou de omissão da 
INFORMAÇÃO, que nos chega através da música, pois enquanto que 
os espanhóis ou os nossos irmãos brasileiros traduzem as músicas 
estrangeiras, chegam a dobrar os filmes para a sua língua de forma a 
que todos tenham acesso a esses conteúdos. Outros porém não o fazem, 
convencidos que o seu povo é 100% letrado e sem problemas auditivos.

Questão:

Se um indivíduo não souber ler ou não conseguir acompanhar a velocidade 
com que a legenda passa, como deve proceder?

- A quem interessa que estas situações continuem neste estado. Estão 
a proteger os interesses de quem? da preguiça? poupar nos custos das 
empresas emissoras dessas imagens?

Resposta:

- Espera-se que as entidades responsáveis alterem o paradigma do 
conhecimento universal, procedendo às necessárias alterações que 
melhorem a cultura de um povo.

Claro que valeu a pena incrementar nos jovens através do ensino, o 
conhecimento da língua inglesa, pois essa valorização trouxe benefícios 
gerais nomeadamente no contacto com a informática, não menos do que a 
principal tecnologia, ferramenta fundamental no século XXI. 

Neste capítulo os mais velhos não tiveram o mesmo desígnio e muitos 
encontram-se segregados, por não terem o conhecimento necessário para 
acompanhar a evolução que hoje existe no campo da informatização e no 
tecnológico, de um sem número de apetrechos que nos rodeiam.

No campo do incompreensível, deparamos com a necessidade da 
compreensão ou leitura da língua inglesa que nos chega através dos  meios 
audiovisuais. 

Como exemplo, chegamos ao ponto de saber cantar ou trautear as músicas 
inglesas, contudo a maioria deve desconhecer ou não fazer ideia do seu 
conteúdo. Isso porque na geração mais idosa, só uma minoria fala o Inglês. 
O Francês no passado foi uma linguagem falada, pela adesão que a mesma 
teve, com a nossa imigração.

A propósito de traduções que deviam ser uma realidade, sabemos que as 
cadeias de t.v.’s não dispõem  de tradutores em número suficiente e ainda 
o que nos chega através dos nossos ecrãs, ficamos com a percepção do 
desconforto que os seus locutores e jornalistas demonstram, quando estão 
em contacto com as línguas estrangeiras. 

Pergunta: 

- Como será que são feitas as entrevistas de admissão, aos candidatos 
daqueles canais de televisão?  

E, valerá a pena continuar a falar do que ainda falta fazer no campo da 
educação? 

Não me atrevo a dizer o que penso, mas acredito que a sociedade deve 
debatê-las e que promovam as reformas que urge serem feitas, pelos 
principais partidos políticos, ouvindo todos os demais no lugar próprio. 

Deixo o hino «Uprising» que os Muse nos legaram e que deve fazer a delícia 
de jovens rebeldes e ... não só. Esta chega-nos devidamente  traduzida e 
é interessante o seu conteúdo, numa altura em que uma grande dúvida 
persiste em determinados grupos etários e profissionais, nomeadamente 
ligados ao campo da saúde. 

Curioso não é?

                  https://youtu.be/_sDyl0YxUJw

Mais poderia dizer, mas fico por aqui.
JC
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Socialismo ou liberdade 

Só por Portugal não ser a Espanha ou Lisboa não ser Madrid, não quer dizer 
que em Portugal ou em Lisboa socialismo e liberdade sejam compatíveis. 
Não são, nunca foram. Nem em Madrid, nem em Lisboa.

Por  RUI RAMOS, em 07 Maio 21

Nos últimos dias, a verdadeira natureza da “bazuca” fez abrir muitas 
bocas de espanto. Afinal, não vai ser um aguaceiro de dinheiro gratuito. 
É uma concessão financeira com condições. Tal como foi o empréstimo 
da troika de 2011. Aparentemente, muita gente acreditou mesmo que os 
almoços tinham voltado a ser grátis depois de 2015. Mas não repararam 
nas cativações e nos cortes de investimento de Mário Centeno?

Há 26 anos que a governação socialista pôs Portugal numa rota de declínio 
económico. Não é difícil de perceber porquê. A economia é a liberdade 
dos cidadãos para trabalharem e investirem, e aproveitarem os frutos 
desse trabalho e investimento. Quando o Estado diminui essa liberdade, 
a economia funciona naturalmente pior. O agravamento de impostos e de 
constrangimentos regulatórios fez de Portugal  um dos países europeus 
onde o esforço fiscal é maior e o mercado de trabalho é mais rígido. A 
ocupação do Zmar pelo Estado foi apenas a mais recente prova de que em 
Portugal só o Estado tem direito à propriedade. Não, não é por azar que 
Portugal é ultrapassado todos os anos por mais um dos Estados antigamente 
miseráveis da Europa de leste. Portugal já foi o país mais pobre da Europa 
ocidental. Está agora a caminho de ser o país mais pobre de toda a Europa.

O endividamento permitido pelo euro serviu, durante uns anos, para 
esconder o estrangulamento do país. Mas não é possível enganar toda 
a gente durante todo o tempo. Em 2010, os investidores deixaram de 
acreditar em Portugal e de financiar os défices. Poderia ter começado aí 
outra vida. Não começou porque em 2011-2012, as instituições europeias 
substituíram os investidores e passaram a financiar directamente o Estado 
português. Desde então que é assim, porque mesmo quando a dívida é 
contraída junto de privados, esses privados sabem que não estão a lidar 
de facto com o Estado português, mas com o BCE, que, através de vários 
esquemas, garante os empréstimos. Nem por isso, porém, o dinheiro voltou 
a correr à vontade. Por detrás das instituições europeias, estão os cidadãos 
que, na Europa, poupam. Como seria de esperar, esperam que o dinheiro 
seja doado ou emprestado com condições. Os défices, por exemplo, têm 
de ter certos limites. E agora, parece que o governo português teve de se 
comprometer a mudar várias coisas no país para receber mais dinheiro.

Nada há aqui que devesse surpreender. A troika nunca de facto se foi 
embora, porque Portugal continua totalmente dependente das duas 
principais instituições que a compunham, o Banco Central Europeu e a 
Comissão Europeia. Essa dependência não é uma fatalidade histórica: 
é o resultado da governação socialista apoiada por comunistas e neo-
comunistas. Em 2016, essa governação tomou uma decisão histórica. 
Passada a emergência financeira, podia ter devolvido recursos ao país, 
para os portugueses explorarem oportunidades e fazerem a economia 
crescer sustentadamente. Em vez disso, preferiu manter a carga fiscal, e 
aproveitar a folga para saciar aparelhos partidários e potenciais clientelas 
eleitorais. As 35 horas da função pública são um símbolo. A partir daí, tudo 
se tem desenrolado numa sequência muito lógica. Esta semana, o país 
alcançou mais um recorde de dívida pública em proporção do PIB. Não, 
essa dívida não é a medida da epidemia. Portugal foi um dos países em 
que o Estado menos apoios deu aos lesados dos confinamentos. A dívida 
mede sobretudo a inviabilidade do poder socialista sem a caridade 
europeia.

Até este ano, António Costa e os seus aliados comunistas e neo-comunistas 
só precisaram de apresentar em Bruxelas um certo valor do défice para 
garantirem o financiamento europeu. Ninguém, na UE, parecia ralar-se 
muito com o modo como esse valor era obtido. Agora, parece que se espera 
do governo contrapartidas a que até se deu o nome de “reformas”. Para 
salvaguardar o acesso ao dinheiro, o PS já se comprometeu com essas 
condições. A questão que ocorreu a toda a gente foi a mesma que agora 

suscita cada Orçamento: vão comunistas e neo-comunistas votar as 
contrapartidas que tiverem de ser votadas?

O poder socialista tem um remédio, ou melhor, um meio de disciplina 
dos seus amparos comunistas: a possibilidade de trocas ocasionais de 
apoio, com os partidos da direita a substituir os da esquerda. É talvez para 
acautelar essa hipótese que a oligarquia socialista insiste agora na questão 
do “extremismo” do Chega, de modo a forçar PSD e CDS a isolarem-se do 
resto da direita. O que quer dizer que qualquer alternância no poder em 
Portugal pressupõe uma grande clareza da parte do PSD e do CDS: ou o 
PS governa com o PCP e o BE, ou não governa. Sim, é preciso um “cordão 
sanitário” — mas à volta do PS. Não, não é fácil “isolar” quem manda. Mas 
é disso que depende uma mudança em Portugal.

Não vale a pena insistir em que as mudanças são inevitáveis, como faz 
esta semana mais outro estudo sobre a “insustentabilidade” das finanças 
públicas. As coisas não acontecem só porque têm de acontecer. Acontecem 
quando há forças políticas capazes de apontar o problema e de serem 
a solução. Quem pretende ser alternativa ao poder socialista tem 
de começar por ser capaz de dizer que o problema são 26 anos de 
agravamento de impostos e de constrangimentos, e que a solução tem 
de ser mais liberdade; ou, dito de outra maneira, que o problema são 
26 anos de poder socialista, e que a solução tem de ser uma nova 
maioria. Não chega? Pois não. Mas sem isto, nada mais chegará.

Até agora, os que tentam explicar a hegemonia socialista recorrem ao 
argumento de que em Portugal a maioria do eleitorado está contra qualquer 
mudança. O argumento tem logo uma falha no facto de, a haver uma maioria 
em Portugal, essa maioria ser a dos que não votam, não a dos que votam no 
PS e nos seus apoios. Em Madrid, votaram 71% dos eleitores; em Portugal, 
nas últimas legislativas, 48%. Para mobilizar os abstencionistas, não há 
alternativa a uma justa dramatização. Em Madrid, Isabel Diaz Ayuso ganhou 
com uma escolha simples: ou Comunismo ou Liberdade. Em Portugal, 
conviria ser mais exacto: ou Socialismo ou Liberdade. Dizem-nos agora 
que Portugal não é a Espanha, e que Lisboa não é Madrid. Acredito. Mas só 
por Portugal não ser a Espanha ou Lisboa não ser Madrid, não quer dizer 
que em Portugal ou em Lisboa socialismo e liberdade sejam compatíveis.

 Não são, nunca foram. Nem em Madrid, nem em Lisboa, nem em lado 
nenhum. Enquanto em Portugal a oposição não for capaz de confrontar 
o país com essa escolha, o poder socialista continuará.
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D. CATARINA DE BRAGANÇA 
 

Por Arnaldo Norton

Princesa Portuguesa, filha do rei D. João IV, que foi rainha de Inglaterra, 
por ter casado com o rei Carlos II. A cerimónia do casamento realizou-se 
em Maio de 1662, e assim, começou a parte infeliz da vida de Catarina de 
Bragança, uma princesa nascida e criada no seio de uma família com cultura, 
educação e hábitos tradicionais portugueses que, por sua infelicidade, foi 
desterrada para uma corte que, contrariamente ao que alguns escritores 
e cineastas de pacotilha nos querem fazer crer, era rude e atrasada, em 
relação à restante Europa.

Catarina, teve um papel importantíssimo na modernização da Inglaterra 
e na alteração da filosofia de vida dos ingleses pelo que, embora não 
suficientemente, ainda hoje é admirada e homenageada.

Provocou uma autêntica revolução na corte de Inglaterra, apesar de ter sido 
sempre hostilizada por ser diferente mas nunca desistiu da sua maneira de 
ser, nem consentiu que as damas portuguesas do seu séquito o fizessem.
Tinha uma personalidade tão forte que conseguiu que aqueles 
(principalmente aquelas) que a criticavam, em breve, passassem a imitá-la.
E assim, se derem grandes alterações na corte inglesa:

O conhecimento da laranja :

Catarina adorava laranjas e nunca deixou de as comer graças aos cestos 
delas que a mãe lhe enviava.

O costume do “CHÁ DAS 5” :

Costume que levou de casa e que continuou a seguir organizando reuniões 
com amigas e inimigas. Este hábito generalizou-se de tal maneira que, 
ainda hoje, há quem pense que o costume de tomar chá a meio da tarde é 
de origem britânica.

A compota de laranja :

Que os ingleses chamam de “marmelade”, usando, erradamente, o termo 
português marmelada, porque a marmelada portuguesa já tinha sido 
introduzida na Inglaterra em 1495. Catarina guardava a compota de laranjas 
normais para si e suas amigas e a de laranjas amargas para as inimigas, 
principalmente, para as amantes do rei.

Influenciou o modo de vestir :

Introduziu a saia curta. Naquele tempo, saia curta era acima do tornozelo 
e Catarina escandalizou a corte inglesa por mostrar os pés, o que era 
considerado de mau-gosto e que não admira devido aos pés enormes das 
inglesas. Como ela tinha pés pequeninos, isso arranjou-lhe mais inimigas.
Introduziu o hábito de vestir roupa masculina para montar.

O uso do garfo para comer :

Na Inglaterra, mesmo na corte, comiam com as mãos, embora o garfo já 

fosse conhecido, mas só para trinchar ou servir. Catarina estava habituada 
a usá-lo para comer e, em breve, todos faziam o mesmo.

Introdução da porcelana :

Estranhou comerem em pratos de ouro ou de prata e perguntou porque 
não comiam em pratos de porcelana como se fazia, já há muitos anos, em 
Portugal. A partir de aí, o uso de louça de porcelana generalizou-se.

Música :

Do séquito que levou de Portugal fazia parte uma orquestra de músicos 
portugueses e foi por sua mão que se ouviu a primeira ópera em Inglaterra
.Mobiliário :
Catarina também levou consigo alguns móveis, entre os quais preciosos 
contadores indo-portugueses que nunca tinham sido vistos em Inglaterra

O nascimento do “Império Britânico” :

Como já se disse, o dote de Catarina foi grandioso pela quantia em dinheiro 
mas, muito mais importante para o futuro, por incluir a cidade de Tânger, no 
Norte de África e a ilha de Bombaim, na Índia.

Traindo os Tratados que tinham assumido e com a desculpa de que o rei 
de Portugal era espanhol, os ingleses conseguiram, apesar do controle da 
Marinha Portuguesa, navegar até à Índia onde criaram um entreposto em 
Guzarate.

Em 1670, depois de receber Bombaim dos portugueses, o rei Carlos II 
autorizou a Companhia das Índias Orientais a adquirir territórios.

Nasceu, assim, o Império Britânico !

Hoje, há pouca gente que saiba a importância que a rainha Catarina teve 
para os ingleses e o carinho que eles tiveram por ela. A sua popularidade 
estendeu-se até à América, onde um dos cinco bairros de Nova Iorque 
(Queens) foi baptizado em sua homenagem.

Em 1998, a associação “Friends of Queen Catherina” fez uma colecta de 
fundos para lhe erguer uma estátua; não o conseguiu, devido à oposição 
de alguns movimentos cívicos que acusaram Catarina de ser uma das 
promotoras da escravidão.

Mais uma vez, a ignorância venceu ! .
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Huawei Joue le Long Terme
par Peter Schweizer

Traduction du texte original: Huawei’s Long Game
 « Il n’est pas raisonnable de croire que Huawei est en position d’ignorer 
une directive du Parti communiste chinois. » — Siméon Gilding, ancien chef 
du renseignement électromagnétique et des cyber-attaques à la Direction 
Australienne des Signaux.

Les chefs d’entreprise doivent comprendre que le concept d’entreprise 
privée n’existe pas en Chine... toutes les entreprises chinoises et tous les 
chinois se feront un devoir d’espionner si le pouvoir le leur demande.

Huawei n’est pas moins puissant en dépit des restrictions qui le freinent 
dans le secteur des télécommunications... L’administration Biden a ainsi 
autorisé des centaines de contrats avec Huawei pour la fourniture de puces 
pour la sous-traitance automobile. La société, selon un porte-parole, vise à 
être un fournisseur de composants pour « véhicules connectés intelligents ».

En juillet, le super-lobbyiste démocrate Tony Podesta est devenu 
«consultant» pour Huawei. Sur le forum interne de Huawei, on pouvait lire 
que cette embauche faisait partie d’un « plan élargi d’influence aux États-
Unis ».

Les risques d’espionnage et de cyberattaques liés à l’implantation 
d’équipements de Huawei dans les infrastructures de télécommunications 
de pays tiers sont connues depuis longtemps. Il est essentiel que les chefs 
d’entreprise comprennent une chose : le concept de société privée n’existe 
pas en Chine... toutes les entreprises chinoises et tous les chinois doivent 
pratiquer l’espionnage si le pouvoir le leur demande. Photo : siège social de 
Huawei à Shenzhen, en Chine. (Photo de STR/AFP via Getty Images)
En septembre dernier, Meng Wanzhou a été accueillie triomphalement à sa 
descente de l’avion d’Air China, à Shenzhen. Cette femme, cadre supérieur 
du géant technologique Huawei, injustement emprisonnée en Occident, 
revenait auréolée de gloire au bercail.

La vérité est bien sur très différente.
Meng, ressortissante chinoise, se trouvait au Canada en 2018 quand 
l’administration Trump a réclamé son extradition dans le cadre d’une plainte 
pour fraude contre elle et contre Huawei, son employeur. Les deux étaient 
accusés d’avoir violé l’embargo commercial américain contre l’Iran. Au 
Canada, Meng a qualifié son emprisonnement de « cauchemar » alors que 
le bracelet qu’elle portait à la cheville ne l’empêchait ni d’arpenter les rues 
de la ville, ni d’exercer sa profession de directeur financier de Huawei et 
qu’elle dormait sous son propre toit tout en suivant des cours de peinture et 
des cours d’anglais.

Huawei, entreprise chinoise d’une grande importance stratégique et 
commerciale pour Pékin, a suscité la méfiance des pays occidentaux pour 
ses tentatives de se positionner au cœur des réseaux 5G. Ses produits 
et services liés aux réseaux sont en concurrence avec les produits et 
services d’entreprises occidentales qui sont, elles, indépendantes des 
gouvernements. La perméabilité des équipements Huawei à l’espionnage et 
aux cyberattaques des infrastructures de télécommunications représentent 
un risque répertorié depuis longtemps. En 2013, le Joint Intelligence 
Committee britannique a expliqué au Parlement qu’un risque de cyberattaque 
:
« ... serait très difficile à détecter ou à bloquer et que si les pays occidentaux 

s›équipaient en matériel Huawei, les Chinois seraient en position d’intercepter 
secrètement le trafic ou de le perturber. »
Les États-Unis estiment que bâtir des infrastructures stratégiques avec des 
équipements Huawei, une entreprise, qui entretient des liens étroits avec 
le gouvernement chinois, représente un risque de sécurité inacceptable. 
Parallèlement, freiner la commercialisation de technologies Huawei, permet 
aux Etats Unis de conserver son leadership dans la 5G. Les déclarations 
mêmes du pittoresque fondateur de l’entreprise, Ren Zhengfei, justifient la 
méfiance des États-Unis. Si on en croit la transcription d’un de ses discours 
communiquée au Wall Street Journal, Ren Zhengfei aurait lancé à ses 
employés, un mois après l’arrestation de sa fille au Canada : « Avancez, 
en tuant tout sur votre passage, nous suivrons la traînée de sang ». Les 
Chinois prétendront plus tard que cette diatribe enflammée a été traduite de 
manière « trop littérale ».

Littéral ou pas, la politique de Huawei et sa proximité avec le régime et 
l’armée chinois ont été suffisants pour que les Australiens empêchent le 
groupe chinois d’avoir accès au marché australien des télécommunications. 
Les relations entre les nations dans le cyberespace reposent sur la confiance 
a écrit Simeon Gilding, ancien chef des missions de renseignement 
électromagnétique et de cyberattaques de l’Australian Signals Directorate. 
« Il n’est pas raisonnable d’imaginer que Huawei refuse de suivre une 
quelconque directive du Parti communiste chinois ».

Exactement. Les chefs d’entreprise doivent comprendre cette chose 
essentielle : il n’y a rien en Chine qui ressemble à une entreprise privée. 
Gilding a raison de faire remarquer que telle est la loi en Chine : toutes les 
entreprises chinoises et tous les Chinois doivent participer à des actions de 
renseignement si l’Etat le leur demande.

Deux jours après l’arrestation de Weng Wanzhou à Vancouver, Pékin 
a tenté d’intimider le Canada, arrêtant deux Canadiens en Chine pour « 
espionnage ». L’un, Michael Spavor, organisait des voyages en Corée 
du Nord. L’autre, Michael Kovrig, était un ancien diplomate en poste à 
l’ambassade du Canada à Pékin et membre aujourd’hui d’un think tank, 
l’International Crisis Group. Les deux hommes ont été détenus, placés en 
isolement, et soumis à des interrogatoires d’une durée de huit heures sans 
avocat. Coïncidence miraculeuse, les deux hommes ont été libérés le jour 
même où Meng a opéré un retour triomphal sous les acclamations de ses 
collègues de Huawei à Shenzhen.

L’essor de Huawei se poursuit. Malgré les restrictions que l’administration 
Trump lui a imposé dans le secteur des télécommunications, Huawei a vu 
ses commandes de puces pour les sous-traitants de l’industrie automobile 
être démultipliées par l’administration Biden. Le groupe vise à être un 
fournisseur de composants pour « véhicules connectés intelligents », 
indique un responsable du service communications.

Depuis plusieurs années, le géant chinois des télécommunications joue sur 
les deux tableaux à Washington, en engageant des lobbyistes et des cabinets 
d’avocats pour plaider ses intérêts. Le cabinet d’avocats Squire Patton Boggs 
de l’ancien président républicain de la Chambre des représentants, John 
Boehner, représente ainsi les intérêts de Huawei. Le groupe chinois a aussi 
embauché d’anciens membres du Congrès, Don Bonker, un Démocrate, et 
Cliff Stearns, un Républicain sitôt la fin de leur mandat. En juillet, le super 
lobbyiste démocrate Tony Podesta est devenu «consultant» pour Huawei. 
Un communiqué mis en ligne sur le Forum de la société Huawei a indiqué 
que cette embauche faisait partie d’une « opération d’influence élargie aux 
Etats Unis ».
Pour gérer ses intérêts dans la capitale, Huawei utilise également les 
services de Sidley Austin, un cabinet d’avocats en vue de Washington. C’est 
cette firme qui a bloqué l’extradition de Meng Wanzhou du Canada vers les 
États-Unis. Malgré les objections des Républicains, l’administration Biden a 
confirmé Christopher Fonzone, associé de Sidley Austin, au poste d’avocat 
principal du directeur du service de renseignement national. Vétéran de 
l’administration Obama, Fonzone avait passé les années Trump à conseiller 
ses clients sur « la cybersécurité et la protection des données, les opérations 
militaires et de renseignement, les litiges et autres formes de règlement 
des différends, les sanctions du commerce extérieur et les questions du 
Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS). A en croire 
son profil LinkedIn, « il dispose d’une forte expérience d’accompagnement 
dans les situations de crise que ses clients affrontent ».

Peter Schweizer, président du Governmental Accountability Institute, est 
Distinguished Senior Fellow du Gatestone Institute et auteur de livres à succès 
comme Profiles in Corruption, Secret Empires et Clinton Cash, entre autres.
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José Manuel Cabral, ca

José Manuel Cabral findou-se e apanhou-nos de surpresa. Terrível. Foi 
um choque inesperado a criar especulações sobre o porquê. O como. Na 
verdade, a surpreendente notícia que nos chegou através do apontamento 
de um jornal semanal, gelou-nos o sangue e a estupefação apropriou-se dos 
nossos sentidos que nos colocavam no dia a dia, na realidade terrena. Na 
verdade, a última vez que tivemos ocasião de trocarmos algumas opiniões 
sobre assuntos de actualidade, foi na última noite de festejos da Caixa de 
Economia Portuguesa e, nesse tempo, a imagem que deixou foi de alguém 
em plena forma, consciente, e com a lucidez que sempre se lhe conheceu.

O José Manuel Cabral, foi um dos melhores Presidentes da Caixa 
de Economia Portuguesa, que muito contribuiu com o seu esforço e 
conhecimentos, para o reerguer da instituição sobretudo, no período negro 
da recuperação após o desastre financeiro do princípio dos anos oitenta.

As mais sentidas condolências à digníssima esposa e filhos.

Obrigado, José Manuel, Descanse  em Paz.

RM

Manuel dos Santos
1º Sargento Pára-quedista

Manuel dos Santos deixou tristeza mas não surpresa. Há algum tempo já que se 
aguardava pelo desfecho. Manuel, excelente companheiro, sempre disponível 
para ajudar quem ou o quer que fosse, estava condenado a  final idêntico.

Manuel era pau para toda a colher. Militar brioso, ocupando lugar de 
destaque no Núcleo do Québec da Liga dos Combatentes Portugueses, 
soube desempenhar diversas funções a que correspondia com a sua forte 
personalidade e disciplina.
O Núcleo, já depois do seu afastamento por doença implacável, tinha 
mandado imprimir uma medalha tendo na face a Cruz de Guerra (que ele 
adquiriu na Guiné) e no tardoz  uma inscrição que testemunha a apreciação 
dos seus colegas do Núcleo e os agradecimentos de todos pela sua 
disponibilidade e interesse permanentes, mas que a dita pandemia impediu 
a realização de um evento onde a cerimónia tivesse lugar.

Numa sala bastante cheia de amigos e familiares, o Presidente do Núcleo, 
Engº António Santiago, acompanhado pelos membros Francisco Salvador 
e Raul Mesquita, fez pequena alocução entregando depois a medalha a 
título póstumo à esposa, que comovida agradeceu a lembrança.

Descansa em Paz Manuel dos Santos.

Raul Mesquita
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Centenário da Liga dos Combatentes e 
Concertos Solidários comemorativos da 
data.
Dezembro de 2020 foi o iniciar de uma aventura musical que viria a tomar 
forma nos dois concertos solidários evocativos do Centenário da Liga dos 
Combatentes: um no Antigo Picadeiro Real do Museu dos Coches, em 
16 de Outubro e o seguinte, em 7 de Novembro , no Auditório Municipal 
Olga Cadaval em Sintra, com a presença de entidades militares ligadas às 
Forças Armadas e de Segurança, activos e na reforma, civis, membros do 
Conselho Supremo  e da Direcção Central da LC, funcionários e amigos.

Em Dezembro passado a signatária perguntou em gesto de desafio 
ao Professor, Compositor e amigo antigo da LC, Daniel Schvetz, se 
era capaz de compor uma peça para orquestra sinfónica para marcar o 
Centenário da Instituição, e ele 
simplesmente respondeu que sim, 
visto já ter em 2019 musicado 
o poema “Companheira” do 
TGeneral  Joaquim Chito Rodrigues, 
Presidente da LC, sobre a G3, fiel 
amiga do combatente, em estreia 
no Museu do Combatente em 29 
de Maio do mesmo ano, no dia das 
Operações de Paz e Humanitárias.

E deste modo a peça Oratório In 
memoriam-Flashback, alusiva à 
efeméride, cresceu e teve a sua 
estreia em 16  de Outubro sendo 
novamente interpretada em 7 de 
Novembro.

Segundo o compositor “ É uma reflexão à volta dos muitos momentos 
históricos( e presentes) nos quais nos vimos envolvidos em confrontos 
entre seres humanos, guerras, batalhas, lutas, revoluções, sempre com 
saldo negativo, seja do lado que for.

Há uma alternância de momentos de muita calma, que repentinamente 
mudam para tonicidades de grande porte, a banda exprime-se em todo o seu 
esplendor, há linhas de singela transparência, seguidas de ausência total 
de materiais melódicos, só sons como pequenos focos de luz. Já no início 
aparece a melodia medieval " L´homme armée", proveniente das épocas 
cruzadas, há um austero instante dedicado ao grande mestre da polifonia 
barroca, J.S.Bach, cujas linhas em sofisticado tratamento contrapontístico, 
reflectem outros tipos de luta ou diálogo, e finalmente, aparecem dois 
momentos em que Maurice Ravel ressoa: O andamento lento do seu 
Concerto para Piano em sol, e já no final, o seu Forlane, de " Le tombeau de 
Couperin", evocação de amigos falecidos na Grande Guerra. A linguagem 

pode ser caracterizada como mista, alternando secções claramente 
perceptíveis na sua organização e sonoridade, passando para blocos ou 
colunas sonoras sem enquadramento obvio.O subtítulo Flashback indica 
uma espécie de um olhar para trás , com curiosidade, perplexidade,mas 
sempre com esperança " (Daniel Schvetz)

Os concertos tiveram o apoio do Exército com a sua Banda Sinfónia (BSE) 
e o maestro Tomás Rosado e da Força Aérea com a Banda Sinfónica e o 
maestro Major António Rosado.

Estes concertos só foram possíveis devido à ligação antiga de amizade e 
a de solidariedade que se estabeleceu entre a signatária e os artistas. Os 
concertos iniciaram-se com o Hino Nacional cantado por todos os presentes, 
e terminaram com o Hino da Liga dos Combatentes na voz do tenor João 
Cipriano, do coro do S. Carlos. A soprano Florencia Ribero, uruguaia 
,socióloga, que estava com um projecto de Street Opera, de modo a levar 
a Opera aos transeuntes da rua que normalmente não entram em salas de 
música, e que mais tarde entrou no concurso Got Talent Portugal, foi a escolhida 
para, no dia 16 de Outubro, ser a voz da esperança na peça Memórias do 

compositor Jorge Campos, peça 
dedicada aos Soldados de Portugal, 
estreada em 2019 pela BSE no 
concerto/recital do tirocínio para 
Oficial, do Maestro Alferes Renato 
Tomás. Nesta obra, escrita para 
Banda Sinfónica, electrónica e voz/
soprano (solista), contamos com a 
participação do compositor a produzir 
a electrónica in-loco .

Nos fados tivemos a participação 
de Pedro Polónio ao piano, a 
acompanhar Rute Soares, o grupo 
de Fados de Coimbra Serenata ao 
Luar, e Nuno da Câmara Pereira 
que , sendo ele também antigo 

combatente, sempre presente, interpretou vários fados associados aos 
militares em várias épocas, com letras de Miguel  Torga a Amália Rodrigues.

Num tom musical diferente mas inebriante, ouvimos, na comemoração 
do centenário alusivo ao nascimento do compositor Piazzolla, um Medley 
com arranjo do compositor Daniel Schvetz, para 2 quartetos (octeto) de 
saxofone e percussão, Martín Sued em Bandoneón e Daniel Schvetz em 
Piano,com temas de Piazzolla, e a terminar com uma música com arranjo 
do compositor Daniel Schvetz, na voz da soprano Florência Ribero (solista).

Companheira , peça acima mencionada e composta em 2019 por Daniel 
Schvetz foi declamada pelo tenor João Cipriano, tendo-se ouvido de 
seguida pela BSE o Oratório In memoriam-Flashback, obra em estreia, 
alusiva à efeméride, escrita pelo compositor Daniel Schvetz para a Liga 
dos Combatentes nas comemorações do seu Centenário, a Rapsódia em 
Fado de Joaquim Luís Gomes, da metade do séc. XX, e o Hino da Liga dos 
Combatentes.
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No concerto de 7 de Novembro em Sintra, pela Banda Sinfónica da Força 
Aérea, tivemos em cartaz a Marcha do Aliado – 1910, de Antero Ribeiro da 
Silva, o Symphonic Requiem de James Barnes e novamente o Oratório In 
Memoriam-Flashback de Daniel Schvetz, por ter sido composta para esta 
evocação  da LC .

Variando o programa tivemos dois solos e dois duetos, com a soprano 
Florencia Ribero e o tenor Bruno Almeida, e a soprano Carolina Raposo e o  
tenor João Cipriano, seguidos por Gonçalo da Câmara Pereira com fados 
de sua autoria e adequados à homenagem aos militares, bem como  o sócio 
combatente Daniel Gouveia .

A terminar o excelente trio de tango argentino com Daniel Schvetz ao piano, 

Pedro Santos, acordéon e  Martin 
Sued bandonéon a interpretarem 
Piazzolla,  terminando  com uma 
bela peça cantada por Florência 
Ribero e desta vez a acompanharem 
a peça Companheira, com a voz do 
tenor João Cipriano.

No final dos dois concertos o 
Presidente da LC, TGeneral Chito 
Rodrigues, falou aos presentes 
sobre o Centenário da LC, desde 
a fundação à constituição oficial, 
ao seu passado, presente e 
futuro, agradecendo aos maestros 
das Bandas a sua participação, 
aos artistas a disponibilidade 
demonstrada, com oferta de 
lembranças, a Isabel  Martins 
do marketing do Museu dos 

Combatentes pela idealização, concretização e  organização dos dois 
concertos, à Direcção do Museu dos Coches e do Auditório Olga Cadaval 
, e estando presente neste caso o Vice-Presidente Dr.Bruno Parreiro em 
representação do Presidente Dr. Basílio Horta, o agradecimento particular 
pela cedência das instalações para  o evento, com troca de lembranças 
entre os dois responsáveis. A alocução do Dr.Bruno Parreiro foi sobre a 
importância da LC para a sociedade.

Isabel Martins, 23 de Novembro 2021.
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Mea Culpa, Mea Culpa
.

Pede-nos o nosso Coronel Manuel Bernardo que corrijamos a 
sua especialidade militar que,  numa notícia recente  publicada, 

afirmamos erradamente  tratar-se de um ex-paraquedista quando 
o nosso estimado Coronel, tem a especialidade de Operações 

Especiais. feita no COE de Lamego.

Assim fica a correcção pedida que deixamos com as nossas 
sentidas desculpas pelos inconvenientes eventualmente causados

Dia 20 de Novembro celebrou-se o 450º aniversário da ‘abertura’ do Porto 
de Nagasaki, com a chegada dos portugueses.

Deve ser por a nossa história - gloriosa segundo os outros povos- ser 
politicamente incorrecta e de ‘envergonhar’ segundo os políticos cá do 
burgo que nenhum telejornal mostrou imagens nem mencionou o tema, 
nem também o presidente das selfies falou nisso …
Nem tampouco falam dos festejos anuais das espingardas, dadas a 
conhecer ao povo Japonês pelos navegadores Portugueses no séc.XVI. 

Como é sabido. foi com a chegada dos navegadores portugueses que as 
élites japonesas ficaram a conhecer hábitos e formas de viver ocidentais, 
eles que eram povos avançados em muitos sectores, mas subjugados 
de forma austera e pouco ou nada tolerante de que os grandes senhores 
tiravam modelos e exigiam subserviência total.

Foram os Portugueses que lhes mostraram e ensinaram a usar a espingarda 
(arcabuz arcaico e pouco fiável que todavia estava bem no seu tempo). 

Desde então, em cada ano, os Japoneses têm um dia da espingarda e 
festejam-no com exposições, palestras e jogos de suco, para o que 
convidam um Português para a competição.

Orgulho de Portugalidade
O Hino Nacional cantado no Japão em 

Português
por japoneses

HERÓIS DO MAR OU SALTEADORES? 
Na sua edição de 22-10-2021, o jornal Público, na sua secção de “opinião”, 
ofereceu aos seus leitores um artigo de Inês Beleza Barreiros, intitulado 
Os Murais do Salão Nobre: documento do colonialismo ou o colonialismo 
(ainda hoje) em acção?

O texto reflecte a visão da autora relativamente ao que considera ser o 
significado político das pinturas murais que decoram o Salão Nobre da 
Assembleia da República: “As imagens não ilustram argumentos, elas 
são o argumento colonial; não são um documento do colonialismo, mas 
o colonialismo em acção.” E, logo depois, interroga-se: “Perante imagens 
como estas, é imperativo perguntar: qual é o propósito de as mostrar 
hoje? Quem efectivamente as mostra? E quem ainda lucra em mostrá-
las?” E, ainda acrescenta: “Os murais no Salão Nobre são, deste modo, 
exemplo de uma “visualidade” simultaneamente colonial e fascista, tanto 
por via do objecto representado e da sua forma quanto por via ideológica 
da encomenda.” 

No essencial da sua opinião, a autora pretende resumir a questão principal 
da história portuguesa a um ASSALTO, a “um crime que nada fica a dever 
ao horror do Holocausto!” ...
Esta opinião – que faz parte de um vasto movimento mundial de 
cancelamento cultural, essencialmente baseado em valores morais 
ACTUAIS –, apesar dos seus inúmeros COMPLETAMENTE acerca da 
visão histórica com que se identificam. Assim, recuando ao tempo em que 
se iniciaram os descobrimentos, é altamente desejável que anunciem a 
sua opinião sobre os seguintes pontos (se é que a têm):

1. Qual deveria ter sido o objectivo dessas expedições marítimas. 

2. Excluindo os actos de invasão, conquista, dominação, exploração, etc., 
que tipo de relacionamento deveria ter existido com os povos da América 
e da África Subsariana? 
3. Consideram os aborígenes dessas regiões como ‘pobres’ que deviam 
ser ajudados a desenvolver-se? 
4. Se tiverem como opinião que os contactos deveriam prosseguir, quem 
se  responsabilizaria pelo financiamento das necessárias viagens e do 
apoio ao desenvolvimento dos povos afectados pela pobreza. 
5. Seria moralmente aceitável adoptar uma atitude de COMPLETA 
abstenção, deixando esses povos, PARA SEMPRE, entregues às 
condições em que os europeus os foram encontrar? 
Ninguém minimamente disposto a uma discussão séria pode deixar de se 
surpreender com a ausência de propostas para responder a estas questões. 
Mas compreende-se: daria algum trabalho! É muito mais fácil resumir a 
questão a uns quantos conceitos de índole moral, unicamente possíveis, 
no presente, porque, como em muitas outras vertentes, a humanidade, 
ao longo dos séculos, se foi aperfeiçoando e cancelando violências que, 
progressivamente, foi considerando deslocadas e anacrónicas. 
No final do artigo de Inês Beleza Barreiros, somos informados de que a 
autora é Historiadora de arte e Doutorada em Media, Cultura e Comunicação 
pela New York University. Conhece, por conseguinte, um meio – o país 
e o meio universitário – onde a “cancel culture” tem prosperado nos 
últimos tempos. Soubemos, recentemente, que uma estátua de Thomas 
Jefferson foi ‘saneada’ do edifício da Câmara Municipal de Nova Iorque, 
acto punitivo resultante de o famoso político norte-americano ter sido 
proprietário de escravos. Como ele, há diversos outros, entre os quais o 
primeiro presidente, George Washington. Não tardará que o movimento 
lhe bata à memória. Que irão propor, além da defenestração de estátuas? 
Mudarão o nome da capital dos EUA e do estado que tem o seu nome, no 
noroeste de país? 
Por cá, a autora já mostrou um ‘cartão amarelo’ a Vasco da Gama, mas 
ainda se não atreveu a falar de Luís de Camões e de Os Lusíadas, 
por manifesta falta de cran. Entretanto, não caiamos na ingenuidade 
de classificar estes movimentos de simples ‘patetice’. De momento, tal 
como nos EUA, este tipo de extremismo cultural redunda numa enorme 
vantagem política para a extrema-direita. Também por cá, a corrente 
política equivalente não deixará de contabilizar nas urnas a utilidade 
desta oferta, convenientemente disfarçada de ‘antifascista’. 

David Martelo – Outubro de 2021

C 
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Já vi referências
Já vi referências; à do medo, e à dos políticos que a usam para restringir 
as liberdades dos cidadãos, à dos fabricantes de máscaras faciais e à dos 
fabricantes de vacinas.

Sinal dos tempos.llMas ninguém a relaciona com a sua mais perigosa 
causa. radiações electromagnéticas que poluem a atmosfera e provocam 
as alterações climáticas. A Natureza colocou à volta do sistema solar a 
cintura de Van Allen com satélites dotados de sistemas que defendem 
a pureza do sistema espacial e reagem às alterações provocadas pela 
poluição. Esta não é a primeira. No último século houve muitas epidemias 
por motivos semelhantes. Não querem falar das radiações, porque nelas 
há muita gente interessada. Mas a continuar assim a Humanidade não se 
vai aguentar muitos mais anos, talvez não continue por mais um século, 
segundo alguns cientistas.

Mia Couto  

DUAS PANDEMIAS?
 
No dia em que a Europa interditou os voos de e para Maputo, Moçambique 
tinha registado 5 novos casos de infeção, zero internamentos e zero 
mortes por COVID 19. Nos restantes países da África Austral a situação 
era semelhante. Em contrapartida, a maioria dos países europeus 
enfrentava uma dramática onda de novas infeções.

Cientistas sul-africanos foram capazes de detetar e sequenciar uma 
nova variante do SARS Cov 2. No mesmo instante, divulgaram de 
forma transparente a sua descoberta. Ao invés de um aplauso, o país 
foi castigado. Junto com a África do Sul, os países vizinhos foram 
igualmente penalizados. Em vez de se oferecer para trabalhar juntos com 
os africanos, os governos europeus viraram costas e fecharam-se sobre 
os seus próprios assuntos.

Não se fecham fronteiras, fecham-se pessoas. Fecham-se economias, 
sociedades, caminhos para o progresso. A penalização que agora somos 
sujeitos vai agravar o terrível empobrecimento que os cidadãos destes 
países estão sendo sujeitos devido ao isolamento imposto pela pandemia.
Mais uma vez, a ciência ficou refém da política. Uma vez mais, o 
medo toldou a razão. Uma vez mais, o egoísmo prevaleceu. A falta de 
solidariedade já estava presente (e aceite com naturalidade) na chocante 
desigualdade na distribuição das vacinas. Enquanto, a Europa discute a 
quarta e quinta dose, a grande maioria dos africanos não beneficiou de 
uma simples dose. Países africanos, como o Botswana, que pagaram 
pelas vacinas verificaram, com espanto, que essas vacinas foram 
desviadas para as nações mais ricas.

O continente europeu que se proclama o berço da ciência esqueceu-
se dos mais básicos princípios científicos. Sem se ter prova da origem 
geográfica desta variante e sem nenhuma prova da sua verdadeira 
gravidade, os governos europeus impuseram restrições imediatas na 
circulação de pessoas. Os governos fizeram o mais fácil e o menos eficaz: 
ergueram muros para criar uma falsa ilusão de proteção. Era previsível 
que novas variantes surgissem dentro e fora dos muros erguidos pela 
Europa. Só que não há dentro nem fora. Os vírus sofrem mutações sem 
distinção geográfica. Pode haver dois sentimentos de justiça. Mas não há 
duas pandemias.
 
Os países africanos foram uma vez mais discriminados. As implicações 
económicas e sociais destas recentes medidas são fáceis de imaginar. 
Mas a África Austral está longe, demasiado longe. Já não se trata apenas 
de falta de solidariedade. Trata-se de agir contra a ciência e contra a 
humanidade.
 

Mia Couto e
José Eduardo Agualusa

Natal na Avenida de Roma e na 
Guerra Junqueiro: duas ruas 
cheias de tradição

Valter Leandro - Editor • 

  

avenida de roma
Foto por @vleandro

Das avenidas mais badaladas para fazer compras de Natal, estas 
fazem-nos regressar ao passado, quando ainda existiam poucos centros 
comerciais.

Depois da passagem pelo Chiado, pela Baixa e pela Avenida da 
Liberdade, a escolha desta semana foi para uma das zonas de Lisboa 
que rapidamente nos remetem para tempos mais antigos, há cerca de 20 
anos, quando os centros comerciais ainda eram uma raridade na capital.

A Avenida de Roma e, principalmente, a Avenida Guerra Junqueiro entram 
directamente nas nossas preferências de artérias na cidade para fazer 
compras de Natal. Vamos começar pela primeira!

Natal na Avenida de Roma

A Avenida de Roma estende-se desde a Praça de Londres até à Avenida 
do Brasil. Por isso, locais para completares a tua lista de presentes de 
Natal não vão faltar, como pode ser o exemplo da Livraria Barata.

Aberta desde 1957, a Barata fica no número 11A desta avenida e define-
se como tabacaria, papelaria e livraria.

É um dos espaços literários que marcou a cidade e foram as várias 
gerações que aqui alimentaram a sua paixão pelas letras
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@livrariabarata

Aqui perto fica um local onde podes comprar um dos melhores chocolates 
da cidade, a Arcádia Casa do Chocolate, sita no número 14D.

Foi fundada em 1933, tem 28 lojas espalhadas pelo país, mas na loja da 
Avenida de Roma encontramos todas as especialidades da marca, dos 
chocolates com os mais diversos tamanhos e sabores até às drageias de 
licor Bonjour.

@arcadiachocolates

A acompanhar um bom 
chocolate fica sempre 
bem um delicioso e 
aromático café. Por 
isso, a nossa próxima 
paragem foi na Cafélia, 
localizada no número 
55C desta avenida.

Desde 1953, a Cafélia 
dedica-se ao comércio 
de chás e cafés do 
mundo inteiro. Porém, 
sugerimos o lote Cafélia, 
que é a estrela da casa.

Cafélia 
@lojascomhistoria

Damos por terminada a viagem 
pela Avenida de Roma com uma 
última paragem na Lãs Imperial, 
porque sabemos que os melhores 
presentes são aqueles que se 
criam com as próprias mãos.

Esta loja está aberta desde 1972, 
no número 59B, e dedica-se, claro 
está, ao comércio de lãs, sejam 
elas de que género e feitios forem. 
Podes ainda oferecer um workshop 
de costura ou tricot.

Natal na Avenida Guerra Junqueiro

Esta avenida, outrora muito visitada para compras de Natal, liga a Alameda 
Afonso Henriques ao Jardim da Praça de Londres e, um pouco mais à 
frente, à Avenida de Roma.

Hoje em dia está bem mais moderna, com ciclovias e passeios mais 
largos, que é o que se quer nestes tempos pandémicos.

Logo à esquerda, como quem sobe em direçcão ao Jardim da Praça 
de Londres, há duas 
paragens obrigatórias, 
uma para adultos e 
outras para os mais 
pequenos.

A perfumaria Cas-
quilho no número 3, 
com as fragrâncias 
mais conhecidas do 
momento, e a loja da 
Chicco, que fica logo 
ao início da rua e, 
claro, vende sobretudo produtos e puericultura.

Por aqui também vais encontrar algumas das maiores lojas de moda mais 
prática, como são o caso da 
Mango, da United Colors of 
Benetton, da Cortefiel, da 
Springfield, Stefanel, Caroll, 
entre outras.

Mas a nossa paragem 
seguinte foi na loja VIVA, que 
é uma espécie de armazém 
onde podes encontrar os 
presentes de Natal mais 
originais, desde mobiliária, 
decoração, têxtil e, claro, 
uma boa pechincha.

@loja_viva_online

Ali ao lado tens também a 
Zara Home e, em frente do outro lado da rua, vais encontrar a joalharia 
Ricardo & Ricardo’s, com peças muito bonitas e quase sempre aquela 
promoção que andamos à procura.

@Ricardo e Ricardos

Antes de chegarmos 
à Mexicana, local obri-
gatório para beber um 
café e relaxar um pouco 
na famosa esplanada, 
há tempo ainda para 
passar pela loja Bordallo 
Pinheiro, com alguns 
dos produtos mais 
espetaculares deste 
famoso artistas de cerâ-
mica.

Seja qual for o objecto 
que escolhas nesta loja, 
a garantia é que quem o 
receber vai ficar na posse 
de uma verdadeira obra-
prima portuguesa de 
valor acrescentado.
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  SABOR DE VIVER 

 Essa maldita lei do “Fique em Casa” 
 É cruz que me traz atormentado,
 É como ave, que, partida a asa, 
 Fica presa a seu ninho no telhado.

 A lágrima que, de meus olhos, vaza
 Da pandemia, é triste resultado;
 Maltratando a saúde, o peito arrasa
 E deixa o coração despedaçado.

 Nervosismo emergindo à flor da pele 
 Dando, à vida, amargo sabor a fel,
 É receita que esmaga o Bem-Estar.

 Há que gritar e soltar as amarras,
 Afogar medos e quebrar tais garras
 P’ró Sabor de Viver, reconquistar.

  João Afonso

    Dia da Poesia – 21MAR21

      UMA SANTA BÊNÇÃO
                  Kiti, nasci

                       Kiti nascida a 18Dez69

    Vivendo o NATAL em alegria

   Tendo, dentro de nós, a compaixão

   É como ter Natal em qualquer dia

É ver sempre no outro um nosso irmão.

 

    O luzeiro que a todos alumia

    Entra na alma, adoça o coração,

    Trazendo à vida amor e acalmia

    Na vivência da graça e do perdão.

 

Porque tudo é devido ao Deus-Menino

Lhe vamos confiar nosso destino

E pedir que abençoe a Consoada.

 

    À mesa, onde a Amizade é repartida,

    Uma fremente prece é requerida:

    “Santa Bênção, do Alto, seja dada”.

 

João Afonso
Consoada na Quinta do Cubo, 24DEZ2021
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AFECTO NO SAPATINHO


