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Calendário gregoriano
24 de Fevereiro de 1582

Regicídio de 1908
A 1 de Fevereiro de 1908, o Rei D. Carlos e o Príncipe D. Luís Filipe 
foram assassinados na Praça do Comércio em Lisboa.

(Lisboa, 1 de Fevereiro de 1908)

Em 1906, houve eleições e ganhou o partido chefiado por João Franco, pm. 

Este convenceu o rei a dissolver o Parlamento e a governar em 
ditadura. Este facto contribuiu, ainda mais, para o descontentamento 
dos revolucionários republicanos. O Regicídio de 1 de Fevereiro de 
1908, ocorrido em Lisboa na Praça do Comércio, que na época era 

mais conhecida por Terreiro do Paço, o assassinato do rei, marcou 
profundamente a História de Portugal, uma vez que dele resultou 
a morte do rei D. Carlos e do seu filho e herdeiro, o Príncipe Real                   
D. Luís Filipe de Bragança, marcando o fim da última tentativa séria de 
reforma da Monarquia Constitucional e gerando uma nova escalada 
de violência na vida pública do país.

Após o regicídio, subiu ao trono D. Manuel II, filho mais novo de           
D. Carlos, com apenas 18 anos de idade. Com falta de preparação 
para governar, teve muitas difculdades em repor a ordem no país e 
em conter a fúria republicana contra a monarquia. Estavam reunidas 
as condições para uma revolução e consequente substituição da 
Monarquia pela República.

O Regicídio de 1908 foi o assassinato  do rei D.Carlos I  de Portugal e 
dos Algarves e do seu herdeiro aparente, Luis Filipe, Principe Real de 
Portugal, por assassinos simpatizantes  dos interesses Republicanos   
e auxiliados por elementos dentro da Carbonária Portuguesa, 
políticos desencantados e antimonarquistas. Os principais destes 
foram Manuel Buiça e Alfredo Luís da Costa, abatidos pela guarda 
do Rei e a população que assistia ao desfile. 1 de Fevereiro de 1908 
data a não esquecer e que servirá de lembrança para os maçónicos  
e carbonários que apoiam o Governo que temos, a destruir Portugal.

Caixa Portuguesa
Bolsas de Estudo 

Inscreve-te!!
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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

Jovem se és estudante e tens menos de 35 anos, inscreve-te para as BOLSAS de ESTUDO da 
Caixa Desjardins Portuguesa, 4244 boul. St. Laurent, tel. 514-842-8077

Vê anúncio na página 10 e Informa-te. Até 28 de Fevereiro.  É URGENTE.

*“Na vida, existem 2 tipos de ladrões;

1-O ladrão comum: é aquele que rouba o seu dinheiro, a sua carteira, 
os seus bens, etc.

2-O ladrão político: é aquele que rouba o seu futuro, os seus sonhos, 
o seu conhecimento,o seu salário, a sua educação, a sua saúde, a 
sua força, o seu sorriso, etc.”

A grande diferença entre estes dois tipos de ladrões, é que o ladrão 
comum escolhe-o a si para roubar os seus bens, enquanto o ladrão 
político é você que o escolhe, para ele o roubar.

A outra grande diferença, não menos importante, é que o ladrão 
comum é procurado pela polícia, enquanto o ladrão político é 
geralmente protegido pela polícia.

(François-Marie Arouet) Voltaire

 Nesta corrida, olhando os resultados obtidos, com 
o primeiro e segundo lugar bem definidos, como os 

portugueses são muito desportistas e estrangeirados 
eu agora até...

Da possibilidade à miragem
Numa noite de grandes emoções e dramatismo, os portugueses com o 
resultado das Legislativas, transformaram em realidade o que antes parecia 
possível, a vitória socialista, enquanto que a maioria absoluta caía já no 
campo dos milagres para alguns, da miragem para outros  Surpresa das 
surpresas, foi bem isso que aconteceu. O PS ganhou com mais de 116 
deputados o que lhe garante, queiram ou não, a tal maioria absoluta.

Teve porém, pontos mais agradáveis. Eliminou da paisagem política portuguesa, 
certos grupelhos que eram apenas o ganha-pão de alguns emproados que 
somente falavam de cães e gatos ou de ervinhas para chá de ovelhas. A 
maioria foi assim do PS onde o seu “eucalipto eleitoral” — expressão lida num 
dos jornais diários do País,  secou o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. 
Ao perder 14 deputados em dois anos, o Bloco e a sua coordenadora Catarina 
Martins. atingiu quase  menos 250 mil votos. É muita gente. Assume o resultado 
e mantém a sua arrogância quando afirma e acusa “ que este mau resultado 
se deve à expansão da direita de André Ventura e do Chega, devendo o BE 
analisar nos próximos dias o problema com clareza, porque segundo ela, cada 
deputado “racista” no Parlamento português, será um deputado racista a mais”. 
Ana Catarina quererá substituir a Joachine?...ha,ha,ha,ha.....

Quer isto dizer, que a fracassante deputada, nada compreendeu. Talvez seja 
bom para ela fazer atletismo... São várias as opiniões de diferentes chefes ou 
dirigentes de  pequenos partidos agora afastados do meio-círculo parlamentar 
mas, de modo geral, qualquer deles aceita a decisão do povo e reconhece 
alguns erros  de palmatória que fizeram durante a campanha. Entre eles o 
CDS que desapareceu da carta e o seu representante  demitiu-se em directo, 
assumindo os problemas inerentes à triste figura do seu partido. Ao mesmo 
tempo e a serem verdadeiras, devemos salientar as palavras de António 
Costa ao dizer “Uma maioria absoluta não é poder absoluto, não é governar 
sozinho”. Certíssimo. Veremos se não serão apenas pedradas no charco...
Todavia, teremos de afirmar de que o maior risco do novo governo, será 
o fantasma de Sócrataes. Os tempos que se aproximam vão ter muitas 
cambalhotas com a escolha de chefes na substituição dos agora  demitidos, 
onde se começam já a formar equipas de apoio a uns e a outros, Alguns ainda 
não decidiram no entanto, espera-se que seja a decisão a tomar a curto prazo. 
No PSD, por exemplo, aguarda-se que Rui  Rio, talvez o primeiro a conceder 
a vitória a António Costa se demita, ele que afirmou logo no final da contagem 
“Não atingimos nem de longe nem de perto os objectivos que queríamos. O PS 
é o grande vencedor “ “E já telefonei a A. Costa“.

Entretanto o PR, igual a ele mesmo, já começou a receber os partidos.

Aguardemos.
Veremos se ele reage à afirmação-acusação de que a Directora-Geral da 
Saúde foi alvo, e onde se afirma que Graça Freitas mentiu : mais de  20% 
das mortes-covid em hospitais foram de pessoas internadas por outras 
causas. E Pedro Almeida Vieira a 29 de Janeiro diz assim no seu jornal : a 
covid-19 é, claramente, uma doença grave mas a Direcção-Geral da Saúde, 
andou a empolar mortes até o limite do absurdo. Tudo caiu nas malhas da 
estatística : até Maio de 2021, bastou um test positivo, e todos os óbitos 
foram atribuídos ao SARS-Covid-2. Internados por diferentes doenças 
(descreve-as a seguir) foram contabilizados como vítimas da pandemia....

E o PR diz o quê? Nada já se vê. Ele é lá pr’a ver passar os combóios....

Raul Mesquita (em 1/2/22)
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Ópéra Garnier
Description de cette image, également commentée ci-après
Façade du palais Garnier.
Données clés
Type Opéra

Lieu  Paris 9e  Drapeau de la France 
Coordonnées 48° 52′ 19″ nord, 2° 19′ 56″ est
Architecte Charles Garnier
Inauguration 5 janvier 1875
Capacité 1 979
Direction artistique Alexander Neef (depuis 2019)
Protection Logo monument historique Classé MH (1923)
Site web https://www.operadeparis.fr

L’opéra Garniera, ou palais Garniera, est un théâtre national qui a la vocation 
d’être une académie de musique, de chorégraphie et de poésie lyrique ; il 
est un élément majeur du patrimoine du 9e arrondissement de Paris et de 
la capitale. Il est situé place de l’Opéra, à l’extrémité nord de l’avenue de 
l’Opéra et au carrefour de nombreuses voies.

Il est accessible par le métro (station Opéra), par le RER (ligne A, gare d’Auber) 
et par le bus. L’édifice s’impose comme un monument particulièrement 
représentatif de l’architecture éclectique et du style historiciste de la seconde 
moitié du xixe siècle. Sur une conception de l’architecte Charles Garnier 
retenue à la suite d’un concours, sa construction, décidée par Napoléon III 
dans le cadre des transformations de Paris menées par le préfet Haussmann 
et interrompue par la guerre de 1870, fut reprise au début de la Troisième 
République, après la destruction par incendie de l’opéra Le Peletier en 1873. 
Le bâtiment est inauguré le 5 janvier 1875 par le président Mac Mahon sous 
la IIIe République.

Cet opéra a été appelé « opéra de Paris » jusqu’en 1989, date à laquelle 
l’ouverture de l’opéra Bastille, également opéra de Paris, a influé sur son 
appellation. On le désigne désormais par le seul nom de son architecte : 
« opéra Garnier » ou « palais Garnier ». Les deux opéras sont aujourd’hui 
regroupés au sein de l’établissement public à caractère industriel et 
commercial « Opéra national de Paris », institution publique française dont la 
mission est de mettre en œuvre la représentation de spectacles lyriques ou 
de ballet, de haute qualité artistique. L’opéra Garnier est classé monument 
historique depuis le 16 octobre 1923.

Historique

Concours pour un nouvel opéra 

Napoléon III est visé par un attentat, le 14 janvier 1858, rue Le Peletier où 
se situe la salle d’opéra du moment. Des républicains italiens, dirigés par 
Felice Orsini, jettent plusieurs « machines infernales » dans le cortège et la 
foule qui l’entoure. Le couple impérial est miraculeusement épargné, mais se 
retrouve au milieu de huit morts et de près de cent quarante-deux blessés. 
La construction d’une nouvelle salle dans une grande rue moins propice aux 
attentats est décidée par l’empereur, au lendemain même du drame, pour la 
construction d’un nouveau grand théâtre digne de Paris surnommée la Ville-
Lumière ([archive] Le projet est déclaré d’utilité publique par arrêté impérial 

du 29 septembre 1860 . Pour certains historiens, Eugène-Emmanuel Viollet-
le-Duc semble à l’origine de l’idée d’un concours, craignant l’attribution du 
projet et la direction du chantier à Charles Rohault de Fleury, architecte 
ordinaire de l’Opéra et donc logiquement destiné à réaliser cette nouvelle 
commande. Selon l’avis d’autres spécialistes, ce sont Napoléon III et surtout 
son épouse, l’impératrice Eugénie, qui souhaitent écarter Rohault de Fleury 
pour favoriser Viollet-le-Duc.

Toujours est-il que le concours, 
pour l’édification d’une « Académie 
impériale de musique et de danse »  
attendue depuis cinquante ans, est 
organisé et annoncé dans un second 
arrêté du 29 décembre de la même 
année 1860. L’usage voulait que l’on 
fasse appel à un architecte désigné. 
Le préfet de Paris, Haussmann, en 
urbaniste intransigeant, propose 
une parcelle exigüe et mal adaptée 
à ce projet.

L’événement est tel que les Parisiens 
et la province suivent le déroulement 
de la compétition et attendent impa-
tiemment le résultat.

Charles Garnier, photo par l’atelier 
Nadar en 1870 [4] [archive]

Charles Garnier (1825 – 1898) est premier grand Prix de Rome en 1848. 
C’est toutefois un jeune architecte n’ayant pas encore fait véritablement 
ses preuves sur un projet de grande envergure. Ambitieux et secondé de 
confrères et nombreux amis de l’École des Beaux-Arts, pour partie d’entre 
eux qui sont également lauréats de la même distinction, il remet un projet 
innovant dont les châssis portent le numéro 38 et une devise — les projets 
devant rester anonymes — qui résume assez bien le caractère de son 
auteur : « J’aspire à beaucoup, j’attends peu ».

Le jury est présidé par le prince Walewski, fils naturel de Napoléon Ier et de 
la comtesse Walewska. Ce serait Alexandre Colonna Walewski qui serait 
à l’initiative de ce concours selon Pierre Pinon. Il est confié à ce groupe 
d’experts la lourde charge d’examiner, en cinq sessions éliminatoires, les 
dessins des cent soixante et onze candidats.

Le 30 mai 1861, Charles Garnier est proclamé vainqueur à l’unanimité : 
sa proposition esthétique et d’une haute technicité surprend et séduit le 
plus grand nombre. Il réunit plusieurs styles harmonieusement agencés qui 
agrémentent aussi bien élévations et décors intérieurs.

Les principales critiques vont porter d’abord sur l’extérieur et sa succession 
de volumes distincts qui expriment les emplacements de la salle de 
spectacle, de la cage de scène et des bâtiments administratifs qui se 
devinent aisément et le tout s’enchaîne en une composition aussi érudite 
qu’évidente. Plans, coupes et façades sont d’une grande clarté, et le rapport 
de grandeur inhabituel entre le volume de la salle et celui de la scène et de 
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ses dispositifs scéniques étonne. A l’intérieur du théâtre, les pourfendeurs 
du projet s’emportent face aux abondantes dorures du grand foyer et de la 
salle, les jugeant dispendieuses : « Trop d’or ! Trop d’or ! « (il s’agit en fait 
la plupart du temps de peintures dorées et non d’or pur)  ; le restaurant du 
glacier n’existe pas, le pavillon de l’empereur déchu, ses rampes, écuries et 
remises n’ont plus d’usage, la bibliothèque musicale n’est pas aboutie ; les 
remarques désobligeantes ne manquent pas.

Charles Garnier, architecte et auteur, explique dès 1871 les tenants et 
motivations de son projet dans son 
livre Le théâtre. Il publie également 
en 1878 ses conclusions après 
l’inauguration et répond aux 
nombreuses critiques : Le Nouvel 
Opéra de Paris 1878 (vol.1/2) puis 
en 1881 Le Nouvel Opéra de Paris 
(vol. 2/2)10. Il publie également Le 
Nouvel Opéra de Paris - Estampe 
1/211 et Le Nouvel Opéra de Paris 
- Estampe 2/212. Quatre autres 
publications suivent : La sculpture 
ornementale, Les peintures 
décoratives, Statues décoratives et Bronzes. Précédemment, en 1869, 
Garnier avait publié A travers les arts. Dès l’inauguration de l’Opéra a paru 
Le Nouvel Opéra de Paris Le monument - les artistes. L’archiviste en titre, 
Charles Nuitter, a fait paraître en 1875 Le Nouvel Opéra.

L’architecte Charles Garnier a reçu les décorations de chevalier de la Légion 
d’Honneur en 1864, officier en 1875, commandeur en 1889 et grand officier 
en 1896. L’Académie des Beaux-Arts lui rend hommage en 1899.

Site

Panneau Histoire de Paris

Le choix de l’emplacement est proposé, pour la compétition, par le préfet 
Haussmann ; c’est un terrain destiné à être entouré de hauts immeubles de 

rapport. Ses dimensions et 
sa forme très particulière 
résultent des récents tracés 
vou-lus par l’urbaniste. 
D’im-portantes contraintes 
s’imposent ainsi aux dif-
férents concurrents puis 
à l’architecte lauréat. La 
difficulté de concevoir 
un édifice d’une aussi 
grande envergure sur 
une surface en losange 
et dissymétrique amène 
Garnier à demander 
divers aménagements et cela à plusieurs reprises. Mais Haussmann reste 
intraitable. L’architecte gardera malgré tout l’espoir que les bâtiments 
alentour seront remplacés par des jardins afin que les Parisiens puissent 
apprécier une œuvre se suffisant à elle-même.

Croquis initial de 
Garnier en 1860, 
l’attique est en 
retrait de la façade.

Les immeubles 
voisins font l’objet 
d’une entorse aux 
stricts règlements 
[7] [archive] que le 
préfet Haussmann 
a lui-même fixés 
et dépassent la 
hauteur autorisée. 
Les façades de 
l’opéra risquent 
donc d’apparaître 

plus basses que leur environnement [8] [archive]. En réaction, le maître 
d’œuvre décide de modifier ses dessins au dernier moment et de modifier 
l’étage attique pour que le projet et ses élévations conservent l’aspect 
prestigieux indispensable à l’édifice. L’attentat de l’opéra Le Peletier incite à 
imaginer, pour les sorties au spectacle de l’empereur, un itinéraire rapide et 
sécurisé entre le Louvre et le nouvel Opéra. Le percement de l’avenue de 
l’Opéra parachèvera ce projet.

Chantier

Choix des artistes, artisans et entrepreneurs

L’architecte Garnier s’entoure de 
confrères rencontrés pendant 
ses études et notamment 
d’autres grands prix de Rome 
qui le seconderont dans les 
dessins du projet définitif (plans, 
coupes, façades, détails de 
construction et de décoration) 
et dans l’inspection régulière du 
chantier. C’est ainsi que Victor 
Louvet, premier grand Prix de 
Rome en 1850, devient son 
adjoint et bras droit.

Aidé de Louvet, le lauréat du concours supervise le choix des entreprises et 
des différents artistes et artisans : peintres, sculpteurs, marbriers, staffeurs, 
stucateurs, mosaïstes, parqueteurs, ébénistes, ferronniers, doreurs, 
tapissiers et autres ornemanistes.

L’agence des travaux.

Garnier fait construire un bâtiment provisoire dans la rue Neuve des 
Mathurins, au nord-est du chantier ; ce sera l’agence des travaux qui 
comprend un rez-de-chaussée, un étage dont l’accès est permis par 
un escalier et une coursive extérieure. Des dizaines de constructions 
éphémères sont dressées ; ateliers, hangars, cantines, bureau de contrôle 
des matériaux, palissades, et logement des gardiens au portail d’entrée.
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Construction de l’édifice

Le début des travaux a lieu en 1861, mais officiellement 
la pose de la première pierre se déroule l’année 
suivante, en 1862. Lors des fouilles et des excavations, 
destinées à la réalisation des massifs de fondations, les 
travaux doivent brusquement s’interrompre. Le niveau 
de la nappe phréatique 26 est rapidement atteint et la 
situation oblige à la mise en place27 d’un batardeau 
[9] [archive] et de pompes à vapeur fonctionnant jour 
et nuit pendant huit mois, asséchant tous les puits des 
quartiers alentour.

Chantier de l’ Opéra en 1866 [archive]

Un cuvelage (ou radier) en béton28 de grandes 
dimensions est créé. Bientôt rempli d’eau, ce dernier 
permet aux infrastructures de résister à la pression 
sous-jacente des eaux d’infiltration, estimée à 2000 
tonnes, et de mieux répartir les charges d’une partie des 
bâtiments dans un sous-sol de qualité médiocre. Après 
la construction, il sert de réservoir pour les pompiers 
en cas de sinistre. Cette particularité donne naissance 
à la légende d’un lac souterrain alimenté par un cours 
d’eau portant le nom de « Grange-Batelière », exploité 
et entretenu par le célèbre roman de Gaston Leroux, le 
Fantôme de l’Opéra. En réalité, la rivière coule plus loin, 
sous le futur emplacement d’un grand magasin.

La construction s’étend sur près de quinze années, de 
1861 à 1875. Elle est soigneusement cachée derrière 
des échafaudages recouverts de planches et de 
verrières qui masquent tout particulièrement la façade 
principale pour que l’effet de surprise soit total, jusqu’à 
l’inauguration provisoire et partielle de 1867. C’est 
l’entrepreneur de travaux publics Adolphe Violet qui a 
la charge de la maçonnerie. L’atelier des photographes 
Delmaet et Durandelle [10] [archive]  est attaché au 
chantier et réalise de nombreux clichés durant toutes 
les phases de la construction. Charles Marville [11] 
[archive], le photographe officiel de la Ville de Paris, 
photographia sur commande de celle-ci les travaux du 
percement de l’avenue de l’Opéra[12] [archive]. L’opéra 
Garnier constitue le prototype et la synthèse du « style 
Second Empire » (ou « style Napoléon III »), qui devient 
le style ultra-moderne de  la  période   romantique à   
la fin du xixe siècle . 
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Calendário gregoriano
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Papa Gregório XIII

O calendário gregoriano é um 
calendário de origem europeia, 
utilizado oficialmente pela maioria 
dos países. Foi promulgado pelo 
Papa Gregório XIII [1] (1502–1585) 
a 24 de Fevereiro do ano 1582 
pela bula Inter gravíssimas em 
substituição do calendário juliano 
implantado pelo líder romano Júlio 
César (100–44 a.C.) em 46 a.C..
[carece de fontes]

Como convenção e por praticidade, 
o calendário gregoriano é adoptado 
para demarcar o ano civil no mundo 
inteiro, facilitando o relacionamento 
entre as nações. Essa unificação 
decorre do facto de a Europa ter, 
historicamente, exportado os seus 
padrões para o resto do globo.[2]

História

Christopher Clavius

O Papa Gregório XIII reuniu um grupo de especialistas para corrigir o 
calendário juliano. O objectivo da mudança era fazer regressar o equinócio 
da Primavera para o dia 21 de Março e desfazer o erro de 10 dias existente 
na época. A Comissão preparou um documento, o Compendium, em 1577, 
enviado no ano seguinte aos Príncipes e matemáticos para darem o seu 
parecer.

Após cinco anos de estudos, foi promulgada a bula papal Inter Gravissimas.
[3]

Neste grupo de estudiosos participaram Christopher Clavius[4] (1538-
1612) jesuíta alemão, sábio e matemático, Ignazio Danti[5] (1536-1586) 
dominicano, matemático, astrónomo e cartógrafo italiano e Luigi Giglio [6] 
(1510-1576) médico, filósofo, astrónomo e cronologista italiano.

A bula pontifícia também determinava regras para impressão dos calendários, 
com o objectivo de que eles fossem mantidos íntegros e livres de falhas ou 
erros. Era proibido a todas as gráficas com ou sem intermediários publicar ou 
imprimir, sem a autorização expressa da Santa Igreja Romana, o calendário 
ou o martirológio[7] em conjunto ou separadamente, ou ainda de tirar 
proveito de qualquer forma a partir dele, sob pena de perda de contractos 
e de uma multa de 100 ducados de ouro a ser paga à Sé Apostólica. A não 
observância ainda punia o infractor a pena de excomunhão latae sententiae 
e a outras tristezas.[8]

Oficialmente o primeiro dia deste novo calendário foi 15 de Outubro de 
1582.

As mudanças

Em Portugal, a aplicação da Bula da Reforma gregoriana e o calendário 
gregoriano entrou em vigor na data determinada pela Santa Sé em virtude 
de uma lei de Filipe I de Portugal, assinada em Lisboa, a 20 de Setembro do 
mesmo ano, e escrita em português de acordo com as garantias aprovadas 
nas Cortes de Tomar de 1581, quando foi proclamado rei de Portugal.[9]

Foram omitidos dez dias do calendário juliano, deixando de existir os dias 
de 5 a 14 de Outubro de 1582. A bula ditava que o dia imediato à quinta-
feira, 4 de Outubro, fosse sexta-feira, 15 de Outubro.[10]

Os anos seculares só são considerados bissextos se forem divisíveis por 
400. Desta forma a diferença (atraso) de três dias em cada quatrocentos 
anos observada no calendário juliano desaparecem.[3]

Corrigiu-se a medição do ano solar, o ano gregoriano dura em média 365 
dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos, ou seja, 27 segundos a mais do 
que o ano trópico.[3]

Críticas

O calendário gregoriano apresenta alguns defeitos, tanto sob o ponto de 
vista astronómico, como no seu aspecto prático. Por exemplo, o número de 
dias de cada mês é irregular (28 a 31 dias); além disso a semana, adoptada  
quase universalmente, como unidade laboral de tempo, não se encontra 
integrada no tempo e muitas vezes fica repartida por dois meses diferentes,   
prejudicando a distribuição racional do trabalho e dos salários.

Outro problema é a mobilidade da data da Páscoa, que oscila entre 22 de 
Março e 25 de Abril, perturbando a duração dos trimestres escolares e de 
numerosas actividades económicas e sociais.

Aceitação

Mudança para o calendário gregoriano

A mudança para o calendário gregoriano deu-se ao longo de mais de 
três séculos. Primeiramente foi adoptado por Portugal, Espanha, Itália e 
Polónia; e de modo sucessivo, pela maioria dos países católicos europeus. 
Os países onde predominava o luteranismo e o anglicanismo tardariam 
a adoptá-lo, caso da Alemanha (Baviera, Prússia e demais províncias) 
(1700) e Grã-Bretanha (Inglaterra e País de Gales) (1752). A adopção 
deste calendário pela Suécia foi tão problemática que até gerou o dia 30 de 
Fevereiro. A China aprovou-o em 1912, a Bulgária em 1916, a Rússia em 
1918, a Roménia em 1919, a Grécia em 1923 e a Turquia em 1926.

Alguns povos conservam outros calendários para uso religioso inclusive com 
cronologia diferente da adoptada pela Igreja Católica Romana. Conforme 
proposta feita por Dionísius Exiguus[12] (470 - 544) monge romeno, o 
marco inicial da cronologia cristã tem como data o ano do nascimento de 
Cristo.[13]

Segundo o calendário gregoriano, hoje é 25 de Janeiro de 2022. Para esta 
mesma data outros calendários apontam anos diferentes, como: Ab urbe 
condita 2775; Calendário Babilônico 6772; Calendário bahá’í 178–179; 
Calendário budista 2566; Calendário hebreu 5782–5783; Calendário hindu 
Vikram Samvat 2078–2079; Calendário hindu Shaka Samvat 1944–1945; 
Calendário hindu Kali Yuga 5123–5124; Calendário Holoceno 12022; 
Calendário iraniano 1400–1401; Calendário Islâmico 1443–1444 entre 
outros.

Dias, semanas e meses
Divisão do Calendário

Nº Mês  Dias
1 Janeiro 31
2 Fevereiro 28 ou 29
3 Março  31
4 Abril  30
5 Maio  31
6 Junho  30
7 Julho  31
8 Agosto  31
9 Setembro 30
10 Outubro 31
11 Novembro 30
12 Dezembro 31

Nomes dos dias da semana [14]

Nº Latim
1 domingo Dies Dominica aut Solis dies (Dia doSenhor ou Dia 
do Sol)
2 segunda-feira Lunae dies (Dia da Lua)
3 terça-feira Martis dies (Dia de Marte)
4 quarta-feira Mercurii dies (Dia de Mercúrio)
5 quinta-feira Jovis dies (Dia de Júpiter)
6 sexta-feira Veneris dies (Dia de Vénus)
7 sábado Saturni dies (Dia de Saturno)

Dia: é a unidade fundamental de tempo adoptada pelo calendário gregoriano. 
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Um dia é equivalente a 86.400 segundos de Tempo Atómico Internacional 
(TAI).[15]

Semana: é um período de 7 dias.

O primeiro dia da semana é o Domingo, a segunda-feira é o segundo dia da 
semana e o primeiro dia útil.

Nomes dos meses

Janeiro: Jano, deus romano das portas, passagens, inícios e fins.

Fevereiro: Fébruo, deus etrusco da morte; Februarius (mensis), “Mês 
da purificação” em latim, parece ser uma palavra de origem sabina e 
o último mês do calendário romano anterior a 45 a. C.. Relacionado 
com a palavra “febre”.

Março: Marte, deus romano da guerra.

Abril: É o quarto mês do calendário gregoriano e tem 30 dias. O 
seu nome deriva do latim April, que significa abrir, numa referência 
à germinação das culturas. Outra hipótese sugere que Abril seja 
derivado de Apro, o nome etrusco de Vénus, deusa do amor e da 
paixão. Além de ser o único mês que termina com “L” em vez de “O”

Maio: Maia Maiestas, deusa romana.

Junho: Juno, deusa romana, esposa do deus Júpiter.

Julho: Júlio César, general romano. O mês era anteriormente 
chamado Quíncio, o quinto mês do calendário de Rómulo.

Agosto: Augusto, primeiro imperador romano. O mês era 
anteriormente chamado Sêxtil, o sexto mês do calendário de Rómulo.

Setembro: septem, “sete” em latim; o sétimo mês do calendário de 
Rómulo.

Outubro: octo, “oito” em latim; o oitavo mês do calendário de Rómulo.

Novembro: novem, “nove” em latim; o nono mês do calendário de
Rómulo.

Dezembro: decem, “dez” em latim; o décimo mês do calendário de 
Rómulo.

O exílio da nossa Rainha 
Dona Amélia...

O exílio da nossa Rainha Dona Amélia.

À semelhança de seu filho, o Rei Dom Manuel II, exilou-se em Londres, 
onde esteve até 1913.

Quando Dom Manuel II se casou, mudou-se para Château de Bellevue, 
perto de Versalhes, em França.

Durante a Primeira Guerra Mundial, sabemos que a Rainha Dona Amélia 
trabalhou na Cruz Vermelha, tendo sido condecorada pelo Rei Jorge V de 
Inglaterra.

Em 1940, os soldados alemães ocuparam a sua casa nos arredores de 
Paris.

Numa manobra de charme, Salazar pediu que o palácio fosse considerado 
território português e convidou-a a refugiar-se em Portugal.

A Rainha Dona Amélia respondeu «Na minha desgraça, a França acolheu-
me, não a abandonarei na desgraça dela».

A sua correspondência com o Dr. Oliveira Salazar é muito interessante, 
e permite-nos perceber como é que Salazar influenciou a sua decisão de 
nomear herdeiro dos seus bens, o afilhado D. Duarte Pio (descendente da 
linha miguelista) que, aparentemente, Salazar chegou a considerar para 
o suceder (uma solução semelhante aquela que Franco implementou em 
Espanha).

Salazar permite que a Rainha Dona Amélia seja entrevistada por Leitão de 
Barros e que volte a ser “tratada” pelos seus títulos.

Finalmente, concede-lhe a possibilidade de visitar Portugal, e rezar junto 
dos túmulos do seu marido e dos seus filhos , Rei Dom Carlos, Rei Dom 
Manuel II e Príncipe Luís Filipe.

Esta visita trouxe milhares de pessoas às ruas, mas foi obviamente curta.

Não lhe interessava entusiasmar os muitos adeptos da monarquia.

No dia 25 de outubro de 1951, a Rainha Dona Amélia faleceu na sua 
residência em Versalhes, aos oitenta e seis anos, rodeada de fotografias e 
memórias, na cama pintada por Columbano.

Esta era a cama que a esperava no Palácio de Belém quando chegou a 
Lisboa para casar com o Rei Dom Carlos.

As suas últimas palavras foram “Levem-me para Portugal”.

Está sepultada no panteão dos Bragança, em São Vicente de Fora.
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Crónicas de Lisboa

Os Ratinhos da Beira Alta no Alentejo

Por Serafim Marques
(Economista reformado)

A minha aldeia e freguesia, anichada num tipo de relevo em concha, estava, 
no início da década de sessenta, rodeada por manchas de pinheiro-bravo e 
num perder de vista, até ao cume da Serra da Estrela, pelo lado norte. Fazia 
lembrar um presépio, não iluminado, porque, à época, a única luz noturna era 
fornecida por simples “lampiões” a petróleo. Os solos eram pobres e a água 
para rega tinha que ser extraída dos poços com “engenhos” movidos à força 
de braços. Nos Verões de seca, esta faltava e das colheitas, muitas vezes, nem 
a semente se recuperava, para não falar no duro trabalho braçal ou apenas 
ajudado por parelhas de vacas que, muitas vezes, nem podiam com a charrua 
e com carros pesados para transporte de todo o tipo de bens. A fome “batia à 
porta” de muita gente, pois nem para o caldo de hortaliça e a cozedura da broa 
tosca de milho e centeio havia géneros. E se havia muitas bocas, qual ninho de 
pequenas aves que a mãe tinha que alimentar, então nem dava para enganar 
o estômago. Dar filhos, rapazes ou raparigas, para “servirem” nalguma família 
onde eles não existissem e ou mais abastada, melhor dizendo, menos pobre, em 
troca de comida e dormida, era uma prática habitual nas Beiras e no Minho.” Eu 
e a minha irmã mais nova fomos mandados para longe de casa por uma única 
razão: porque os meus pais não tinham dinheiro para criar todos os filhos” – 
relata o Miguel Sousa Tavares, este seu caso pessoal no seu livro autobiográfico: 
“Cebola Crua com Sal e Broa”, - este o menu de uma das refeições-uma cebola 
rachada em quatro gomos com sal e vinagre que se comia com broa.
O meu sonho de continuar os estudos para alem da quarta classe que fiz 
sem dificuldades de maior na escola da sede da freguesia, a meia hora de 
caminho a “corta-mato” e apesar de faltar muitas vezes às aulas, porque 
a minha mãe necessitava de mim para os trabalhos agrícolas, e nem 
os “TPCs fazer por cansaço, fome e falta de luz noturna, ia morrer com 
o exame final da quarta classe. Chorei, no final do ano escolar, porque 
via o meu ténue sonho morrer. A ida para o seminário, (os seminaristas 
deslocavam-se às escolas para captarem crianças que quisessem seguir 
a via do seminário/catolicismo) era uma hipótese e de garantida promoção 
social, mas essa hipótese a minha mãe não cedeu, porque necessitava de 
mim nos trabalhos agrícolas nos quais as crianças também trabalhavam, 
nem que fosse para apanhar os grãos caídos das colheitas, ou podendo 
substituir um adulto em tarefas mais leves. Poderia até ser para ir “ajudar” 
alguém que ajudou a minha mãe, porque entre os aldeões as ajudas eram 
feitas em regime de trabalho solidário. O meu futuro e de todas as outras 
crianças estava traçado, isto é, trabalhar no campo, se houver trabalho, ou 
partir para outros destinos e outros desafios. 
O minifúndio, maioritariamente e de arrendamentos, era composto por solos 
pobres tornando difícil obter os alimentos para enganar o estomago a famílias 
numerosas - a média era superior a cinco/seis filhos por agregado familiar. 
A “fuga”, eram as emigrações para o Brasil, e as migrações para Lisboa 
e para o Alentejo, etc, onde o latifúndio e a baixa densidade populacional 
carecia de gente para fazer todo o tipo de trabalhos agrícolas que a pouca 
maquinaria agrícola existente não fazia ainda. Foi assim que, num certo dia 
do final de verão de 1961, apareceu lá na aldeia o feitor dum latifundiário do 
Alentejo com o propósito de engajar um grupo de trabalhadores dispostos 
a fazerem uma campanha de cerca de nove meses na sua herdade algures 
na proximidade de Canal Caveira (concelho de Grândola. Dirigiu-se a um 
conterrâneo adulto e já com experiência deste tipo de contrato, a que se 
dá o nome de “Manajeiro”. Era este homem, já tarimbado neste tipo de 
prestação de serviços, que engajaria cerca de uma dúzia de trabalhadores 
(!) dispostos a aderir a esta campanha sazonal. Seriam todos do sexo 
masculino e entre os onze anos e os quatorze anos. 

O manajeiro, bateu á minha porta e falando com a minha mãe - o meu 
pai já há cerca de quatro anos que tinha sido “apanhado por uma erva 
daninha”, para a qual não havia ainda a cura de hoje e perguntou-lhe se 
ela estava disposta a libertar os dois filhos mais velhos dos seus cinco 
filhos, já cumprida a escolaridade obrigatória da quarta classe. A minha 
mãe escolheu-me a mim, eu com onze anos e o mais velho com treze, para 
“marchar” e ir ganhar algum dinheiro para ajudar a mitigar as carências dos 
outros. Por outro lado, era menos um “bico no ninho” a debicar as carências 
alimentares. O mais velho ficaria para a ajudar nos trabalhos do campo.
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O Manajeiro engajou os restantes “miúdos” na minha aldeia e noutras em 
redor e, em meados de Outubro de 1961, partimos para fazer a já descrita “A 
Primeira Viagem da Minha Vida”, publicada na edição anterior, eu que apenas 
tinha feito viagens à cidade, algumas a pé, apesar dos doze quilómetros de 
distância. A minha mãe comprou-me uns tamancos (calçado com base em 
madeira e couro na parte superior, cravado com “atachas” e uma simples 
caixa/arca de madeira onde meteu as minhas parcas roupas que serviriam 
para os nove meses de campanha naquele clima nada ameno do Alentejo 
(muito frio no inverno e muito quente no verão). Ali chegado, fiquei a saber 
que os trabalhadores nativos nos olhavam com azedume e desdém e nos 
apelidavam de galegos ou «ratinhos» (os provindos das Beira Alta e de 
outras origens e outros destinos, os nomes eram diferentes (Gaibéus, e 
Avieiros no Ribatejo, etc) que, em grupo/rancho e com o um capataz ou 
Manajeiro, executavam diversas tarefas agrícolas  com as mãos, enxadas, 
foices, etc, nos latifúndios alentejanos, colmatando a crónica falta de mão-
de-obra daquela província do sul de Portugal. Vários autores (Alves Redol, 
Saramago, etc.) produziram obras literárias sobre esta gente pobre que era 
mal-amada pelos povos, igualmente pobres, dos lugares onde aportavam. 
Nós, os Ratinhos, sujeitávamos-mos a uma vida dura e cruel. Eramos gente 
simples e dos mais pobres da Beira, que aceitávamos ir para lá trabalhar 
durante meses a fio, envolvendo-se nas tarefas agrícolas mais duras. 
Manhã cedo, antes do nascer do sol, seguíamos em grupo, orientados pelo 
capataz que tinha a responsabilidade de falar com o feitor, de manter a 
coesão do grupo e disciplina, como um tutor, e de a todos trazer de volta no 
final da campanha. Trabalhávamos arduamente e vivíamos em condições 
miseráveis, dormindo em tarimbas, sobre palha de arroz impregnada de 
percevejos. Arranchávamos onde calhava, comendo papas e migas de pão 
e azeite quente e servindo-se todos da mesma gamela, todos em redor 
desta e apenas com uma colher como utensílio individual que cada um 
guardaria. Trabalhávamos descalços e não suportando o frio de inverno, 
escrevi à minha mãe a pedir que me enviasse, dentro duma carta, uma nota 
de 20$00 (vinte escudos) e com eles desloquei-me, talvez pela única vez, 
à loja em Canal Caveira onde comprei umas galochas infantis. Agasalhos 
para o agreste frio alentejano no Inverno? Só me lembro duma “capa feita 
com uma saca de serapilheira” que deixava fluir os pingos de chuva.

Trabalhávamos de “sol a sol” e “enregávamos” no local onde naquele dia íamos 
executar as tarefas. Depois, do por do sol, “ala para o quartel apenas nas 
tardes de domingo. As refeições eram, invariavelmente, arroz com hortaliça 
(1ª refeição) e ao almoço, alternadamente, arroz com grão-de-bico e arroz 
com feijão frade. À noite, a ceia era uma refeição de pão alentejano em azeite 
a ferver, a que chamávamos de migas (sem carne ou outro conduto). Outro 
tipo de comida? Só se algumas ovelhas fossem atropeladas pelo comboio 
que atravessava a herdade. O “cozinheiro” era um rapaz do rancho e depois 
havia outros com tarefas complementares (o aguadeiro, que com um barril de 
madeira de dez litros tinha que fornecer a água para beber, com uma concha 
de cortiça, e cozinhar no local de trabalho – eu fui o indigitado, mas o Manajeiro 
teve que escolher outro porque eu não conseguia elevar o barril para o ombro). 
A herdade tinha algumas varas de porcos pretos (vários tamanhos) e rebanho 
de ovelhas, com o respetivo pastor, e porqueiro, mas que sozinhos tinham 
dificuldade em controlar aquela bicharada pelo que eu, qual sorte grande por 
ser eu o mais novo e o mais pequenino, - as minhas mãos não conseguiam 
manusear a foice e abarcar as plantas de trigo, nem com uns canudos de 
cana enfiados nos dedos dessa mão, nas ceifas, - passei muito tempo como 
“ajudante de pastor” e de “porqueiro”. Guardar os suínos era muito complicado 
porque eles “sabiam” onde havia searas, favais, etc. e uma pequena distração, 
e lá iam eles. Num certo final dum dia “perdi o norte” e vagueei pelo meio do 
chaparral até que já noite me localizaram.”. Folgávamos. 
A certa altura, fui recebendo algumas cartas muito tristes de Lisboa 
e, na escala, no regresso, um primo levou-me a visitar o meu pai…Ali 
voltaria, cinco meses depois, para ficar até hoje. O ordenado líquido era 
de 200$00/mês (duzentos escudos) a pagar no final do contrato, para 
evitar deserções? O Manajeiro entregou o dinheiro à minha mãe, quando 
na manhã do dia de S. João, aportámos a Viseu, a cidade de partida em 
meados de Outubro de 1961, fazendo agora a viagem em sentido inverso 
que durou mais de trinta horas, pois eram usados os comboios chamados 
de “comboio-correio”, noturnos e com paragens em todas as estações. Não 
mais fui como “ratinho” para o Alentejo, - a emigração para a Europa e 
consequente falta de “ratinhos, avieiros e gaibéus” e trabalhadores locais, 
levou os agrários a investirem na mecanização dos trabalhos agrícolas - 
mas fiz depois mais viagens de luta contra o destino: filho de pobre está 
condenado a ser pobre e/ou a lutar arduamente contrariando esse destino 
fatal. Eu lutei e consegui. Super-herói? Não, pelo que incentivei sempre os 
meus “companheiros” deserdados da sorte, a lutarem como eu.A Primeira 
Viagem da Minha vida, afinal, foram duas e de sentido oposto, mas ambas 
com o mesmo destino: o futuro duma criança.
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Nota: a convite do Exmo Senhor Sérgio Marques, digníssimo Presidente do CA da Caixa Portuguesa, colaboramos 
nesta oportuna campanha,— por nós lançada em 1988, — por continuarmos a considerá-la muito importante para 
a juventude de origem Portuguesa. Façam-se membros da Caixa e COLABOREM. Amamos a Portugalidade!



COMANDOS

Ajudemos os COMANDOS do curso 127 que foram constituídos arguidos

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

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

José Lobo de Amaral
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ACERCA DE 
PORTUGAL 
Um artigo de Jacques Amaury, sociólogo e 
filósofo francês, professor na Universidade de 
Estrasburgo. 

Portugal atravessa um dos momentos mais 
difíceis da sua história que terá que resolver com 
urgência, sob o perigo de deflagrar crescentes 
tensões e consequentes convulsões sociais. 

Importa em primeiro lugar averiguar as causas. 
Devem-se sobretudo à má aplicação dos 
dinheiros emprestados pela CE para o esforço de 
adesão e adaptação às exigências da União. 

Foi o país onde mais a CE investiu “per capita” e 
o que menos proveito retirou. Não se actualizou, 
não melhorou as classes laborais, regrediu na 
qualidade da educação,vendeu ou privatizou 
mesmo actividades primordiais e património que 
poderiam hoje ser um sustentáculo. 

Os dinheiros foram encaminhados para auto-
estradas, estádios de futebol, constituição 
de centenas de instituições público-privadas, 
fundações e institutos, de duvidosa utilidade, 
auxílios financeiros a empresas que os reverteram 
em seu exclusivo benefício, pagamento a 
agricultores para deixarem os campos e aos 
pescadores para venderem as embarcações, 
apoios estrategicamente endereçados a 
elementos ou a próximos deles, nos principais 
partidos, elevados vencimentos nas classes 
superiores da administração pública, o tácito 
desinteresse da Justiça, frente à corrupção 
galopante e um desinteresse quase total das 
Finanças no que respeita à cobrança na riqueza, 
na Banca, na especulação, nos grandes negócios, 
desenvolvendo, em contrário, uma atenção 
especialmente persecutória junto dos pequenos 
comerciantes e população mais pobre.

A política lusa é um campo escorregadio onde 
os mais hábeis e corajosos penetram, já que 
os partidos cada vez mais desacreditados, 
funcionam essencialmente como agências de 
emprego que admitem os mais corruptos e 
incapazes, permitindo que com as alterações 
governativas permaneçam, transformando-se 
num enorme peso bruto e parasitário. 

Assim, a monstruosa Função Publica, ao lado 
da classe dos professores, assessoradas por 
sindicatos aguerridos, de umas Forças Armadas 
dispendiosas e caducas, tornaram-se não uma 
solução, mas um factor de peso nos problemas 
do país. 

Não existe partido de centro já que as diferenças 
são apenas de retórica, entre o PS (Partido 
Socialista) e o PSD (Partido Social Democrata), 
de direita, agora mais conservador ainda, com a 
inclusão de um novo líder, que tem um suporte 
estratégico no PR e no tecido empresarial 
abastado. 

Mais à direita, o CDS (Partido Popular), com uma 
actividade assinalável, mas com telhados de vidro 

e linguagem pública, diametralmente oposta ao 
que os seus princípios recomendam e praticarão 
na primeira oportunidade. 

À esquerda, o BE (Bloco de Esquerda), com 
tantos adeptos como o anterior, mas igualmente 
com uma linguagem difícil de se encaixar nas 
recomendações ao Governo, que manifesta um 
horror atávico à esquerda, tal como a população 
em geral, laboriosamente formatada para o 
mesmo receio. Mais à esquerda, o PC (Partido 
comunista) menosprezado pela comunicação 
social, que o coloca sempre como um perigo 
latente e uma extensão inspirada na União 
Soviética, oportunamente extinta, e portanto 
longe das preocupações imediatas.

Assim, não se encontrando forças capazes de 
alterar o status, parece que a democracia pré-
fabricada não encontra novos instrumentos. 

Contudo, na génese deste beco sem aparente 
saída, está a impreparação, ou melhor, a 
ignorância de uma população deixada ao 
abandono, nesse fulcral e determinante 
aspecto. Mal preparada nos bancos das 
escolas, no secundário e nas faculdades, não 
tem capacidade de decisão, a não ser a que 
lhe é oferecida pelos órgãos de Comunicação. 
Ora e aqui está o grande problema deste 
pequeno país; as TVs as Rádios e os Jornais, 
são na sua totalidade, pertença de privados 
ligados à alta finança, à industria e comercio, 
à banca e com infiltrações accionistas de 
vários países. 

Ora, é bem de ver que com este caldo, não se 
pode cozinhar uma alimentação saudável, mas 
apenas os pratos que o “chefe” recomenda. 

Daí a estagnação que tem sido cómoda para a 
crescente distância entre ricos e pobres. 

A RTP, a estação que agora engloba a Rádio e 
TV oficiais, está dominada por elementos dos 
dois partidos principais, com notório assento dos 
sociais-democratas, especialistas em silenciar 
posições esclarecedoras e calar quem levanta 
o mínimo problema ou dúvida. A selecção dos 
gestores, dos directores e dos principais jornalistas 
é feita exclusivamente por via partidária. Os 
jovens jornalistas, são condicionados pelos 
problemas já descritos e ainda pelos contratos 
a prazo determinantes para o posto de trabalho 
enquanto, o afastamento dos jornalistas seniores, 
a quem é mais difícil formatar o processo a pôr 
em prática, está a chegar ao fim. A deserção 
destes, foi notória. 

Não há um único meio ao alcance das pessoas 
mais esclarecidas e por isso, “non gratas” pelo 
establishment, onde possam dar luz a novas 
ideias e à realidade do seu país, envolto no 
conveniente manto diáfano que apenas deixa 
ver os vendedores de ideias já feitas e as 
cenas recomendáveis para a manutenção da 
sensação de liberdade e da prática da apregoada 
democracia. 

Só uma comunicação não vendida e alienante, 
pode ajudar a população, a fugir da banca, o 
cancro endémico de que padece, a exigir uma 
justiça mais célere e justa, umas finanças atentas 
e cumpridoras, enfim, a ganhar consciência e 
lucidez sobre os seus desígnios.
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Comment la Chine s’Offre l’Europe

par Judith Bergman
Traduction du texte original: China: Buying Up Europe

Selon Datenna [une société néerlandaise qui organise une veille sur les 
investissements chinois en Europe], entre 2010-2020, 40 % des 650 
investissements réalisés par la Chine en Europe étaient menés à bien 
par des entreprises « contrôlées par l’Etat totalement ou partiellement, de 
manière directe ou indirecte ».

La Cour des comptes européenne qui passe en revue les finances de l’UE, 
a expliqué qu’en raison du manque de données, il est impossible d’avoir 
une vue d’ensemble des investissements réalisés par la Chine au sein de 
l’UE. Aucun pays ne tient un registre de ce type.

Les systèmes capables de bloquer les investissements étrangers quand ils 
touchent à la sécurité nationale font généralement défaut, ou bien ne sont 
jamais utilisés.

Clairement, les « filtres les plus stricts » n’arrêtent pas la Chine.

Quand l’Europe comprendra-t-elle la réalité de la menace chinoise ? Quand 
une volonté politique forte verra-t-elle le jour ? Il serait temps que les atouts 
stratégiques de l’Europe cessent d’être offerts sur un plateau d’argent aux 
entreprises publiques chinoises, qui les mettent ensuite au service des 
objectifs expansionnistes du Parti communiste chinois.

Depuis plus d’une décennie, la Chine rachète furtivement des entreprises 
européennes dans des secteurs stratégiques, comme la technologie et 
l’énergie. Ces actifs européens semblent être mis au service des ambitions 
du Parti communiste chinois (PCC) : devenir une puissance mondiale, 
indépendante au plan technologique de l’Occident et capable, à terme, de 
supplanter les États-Unis en tant que superpuissance économique, politique 
et militaire mondiale.

Selon Datenna, une entreprise hollandaise qui organise une veille sur 
les investissements chinois en Europe, les acquisitions d’entreprises 
européennes par les Chinois ont été ostensiblement maquillées en 
investissements commerciaux. Les entreprises publiques chinoises qui 
étaient à l’origine de ces investissements ont dissimulé leur identité 
d’entreprise nationale chinoise derrière « des niveaux de propriété multiples, 
des structures d’actionnariat complexes et des transactions exécutées via 
des filiales européennes ». Selon Datenna toujours, entre 2010-2020, 650 
investissements ont été réalisés par la Chine en Europe. Mais 40 % de 
de ces investissements étaient le fait d’ entreprises « contrôlées par l’Etat 
chinois totalement ou partiellement, de manière directe ou indirecte » y 
compris certaines entreprises de High Tech.

C’est ainsi que les Chinois ont pris le contrôle du fabricant de drones italien 
Alpi Aviation, une entreprise stratégique dont les produits ont été utilisés 
par l’armée de l’air italienne en Afghanistan. En 2018, une société de Hong 

Kong, Mars Technology, a pris une participation de 75 % dans Alpi Aviation. 
Les autorités italiennes n’ont découvert la transaction qu’en 2021. Avec trois 
ans de retard, elles ont ouvert une enquête. Les enquêteurs ont découvert 
que Mars Technology était une société écran appartenant à deux sociétés 
d’État chinoises. L’une était la China Railway Rolling Stock Corp, le plus 
grand fournisseur mondial d’équipements ferroviaires. L’acquisition avait 
pour but de placer le savoir-faire d’Alpi sous le contrôle de l’État chinois, 
avant de transférer les actifs eux-mêmes en Chine. « C’est un cas d’école 
», a déclaré Jaap van Etten, directeur général de Datenna. « La stratégie de 
l’État chinois est menée à bien par le gouvernement chinois ».

Plus récemment, les Chinois ont pris le contrôle de Newport Wafer Fab, le plus 
grand producteur britannique de semi-conducteurs (ou puces électroniques), 
essentiels pour tous les produits électronique, des smartphones aux 
armes de haute technologie. En juillet 2021, Nexperia, une société de 
droit néerlandais, a pris le contrôle de Newport Wafer Fab. Il est ensuite 
apparu que Nexperia était sous contrôle de Wingtech Technology, une 
entreprise chinoise étroitement liée à l’État chinois. Selon Datenna, 30% de 
Wingtech Technology appartient à des entités gouvernementales chinoises. 
Le gouvernement britannique, malgré cela, semble n’avoir pas compris la 
menace. La vente a eu lieu, en dépit d’une tempête de protestations auprès 
du secrétaire britannique aux Affaires Economiques, Kwasi Kwarteng. 
Le président de la commission des affaires étrangères du parlement 
britannique, Tom Tugendhat, a écrit que le rachat de l’usine britannique de 
puces électroniques par les Chinois « est un sujet de préoccupation qui 
touche aux intérêts économique et à la sécurité nationale ». Kwarteng a 
répondu que le rachat avait « fait l’objet d’un examen approfondi ». Il a fallu 
des pressions considérables pour que le Premier ministre britannique Boris 
Johnson ordonne de passer en revue le « deal » sous l’angle de la sécurité 
nationale.

La Cour des comptes européenne qui passe en revue les finances de l’UE, 
se dit incapable de fournir une vue d’ensemble des investissements chinois 
au sein de l’UE. Les données manquent et aucun pays ne tient un registre 
de ce type.

Des systèmes capables de bloquer les investissements étrangers quand ils 
touchent à la sécurité nationale font généralement défaut, ou bien ne sont 
jamais utilisés. Seuls 18 pays européens - dont l’Allemagne, la France et 
l’Espagne - ont introduit ou mis à jour des mécanismes nationaux de filtrage 
des investissements étrangers. Mais en réalité, ces mécanismes semblent 
ne pas toujours être utilisés. Depuis 2012, l’Italie, par exemple, n’a utilisé 
ces mécanismes que quatre fois, dont deux fois au cours des neuf derniers 
mois.

Selon Datenna, le mécanisme de filtrage des investissements étrangers en 
Espagne est « l’un des plus stricts d’Europe ». Mais ce caractère très « strict 
» n’a pas empêché la Chine de réaliser un certain nombre d’incursions dans 
le secteur énergétique et nucléaire.

En 2020, deux sociétés espagnoles, Empresarios Agrupados et Ghesa, 
spécialisées dans la conception et la construction de centrales nucléaires, 
sont passées dans le giron d’une entreprise chinoise, la China Energy 
Construction Group Planning and Design. Cette société chinoise est 
étroitement liée, via sa maison mère, China Energy Engineering Group, à la 
Commission de surveillance et d’administration des actifs d’État (SASAC), 
une entité du gouvernement chinois. La SASAC détient près de 100 % des 
actions de China Energy Engineering Group, la société mère de l’acquéreur 
chinois des deux sociétés espagnoles spécialisées dans le nucléaire. 
L’acquisition semble avoir été l’une des plus importantes jamais réalisées 
par une entreprise chinoise en Espagne. Également en 2020, Reuters a fait 
savoir que le géant chinois de l’énergie et des infrastructures, China Three 
Gorges, avait pris le contrôle de 13 centrales solaires espagnoles.

A l’évidence, les n’arrêtent clairement pas la Chine.

Quand l’Europe comprendra-t-elle la réalité de la menace chinoise ? Quand 
une volonté politique forte verra-t-elle le jour ? Il serait temps que les atouts 
stratégiques de l’Europe cessent d’être offerts sur un plateau d’argent aux 
entreprises publiques chinoises, qui les mettent ensuite au service des 
objectifs expansionnistes du Parti communiste chinois..

Judith Bergman, chroniqueuse, avocate et analyste politique, est 
Distinguished Senior Fellow du Gatestone Institute.
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12. Colocar chapas de identificação em todos os carros do Estado.Não 
permitir de modo algum que carros oficiais façam serviço particular tal como 
levar e trazer familiares e filhos, às escolas, ir ao mercado a compras, etc.
 
13. Acabar com o vaivém semanal dos deputados dos Açores e Madeirae 
respectivas estadias em Lisboa em hotéis de cinco estrelas pagos pelos 
contribuintes que vivem em tugúrios inabitáveis.  

13-A - Acabar com as Ajudas de custo para presença em trabalho 
parlamentar, para 50%.
 
14. Controlar o pessoal da Função Pública(todos os funcionários pagos por 
nós) que nunca está no local de trabalho. Então em Lisboa é o regabofe total. 
HÁ QUADROS (directores gerais e outros) QUE, EM VEZ DE ESTAREM 
NO SERVIÇO PÚBLICO, PASSAM O TEMPO NOS SEUS ESCRITÓRIOS 
DE ADVOGADOS A CUIDAR DOS SEUS INTERESSES, QUE NÃO NOS 
DÁ COISA PÚBLICA. Acabar com a “condição” de CONFIANÇA POLITICA 
nas Funções Superiores da FPública. Exegivel só para o Elementos dos 
Gabinetes dos Ministros. e Secretários de Estado.
 
15. Acabar com as administrações numerosíssimas de hospitais públicos 
que servem para garantir tachos aos apaniguados do poder - há hospitais 
de província com mais administradores que pessoal administrativo. Só o de
PENAFIEL TEM SETE ADMINISTRADORES PRINCIPESCAMENTE 
PAGOS... pertencentes às oligarquias locais do partido no poder.
 
16. Acabar com os milhares de pareceres jurídicos, caríssimos, pagos 
sempre aos mesmos escritórios que têm canais de comunicação fáceis com 
o Governo, no âmbito de um tráfico de influências que há que criminalizar, 
autuar, julgar e condenar. Há que reformular os QO da Função Pública,
 
17. Acabar com as várias reformas por pessoa, de entre o pessoal do Estado 
e entidades privadas, que passaram fugazmente pelo Estado. (Integração - 
contagem de tempo -  não somatório)
 
18. Pedir o pagamento dos milhões dos empréstimos dos contribuintes ao 
BPN, BPP e BES/NB
 
19. Perseguir os milhões desviados por Rendeiros, Loureiros e Quejandos, 
onde quer que estejam e por aí fora.
 
20. Acabar com os salários milionários da RTP e os milhões que a mesma 
recebe todos os anos.
 
21. Acabar com os lugares de amigos e de partidos na RTP que custam 
milhões ao erário público.
 
22. Acabar com os ordenados milionários da Direcção da TAP, com 
milhares de funcionários e empresas fantasmas que cobram milhares e que 
pertencem a quadros dos Partidos.
 
23. Acabar com o regabofe da pantomina das PPP (Parcerias Público 
Privado), que mais não são do que formas habilidosas de uns poucos patifes 
se locupletarem com fortunas à custa dos papalvos dos contribuintes, 
fugindo ao controle seja de que organismo independente for e fazendo a 
“obra” pelo preço que “entendem”.
 
24. Criminalizar, imediatamente, o enriquecimento ilícito, perseguindo, 
confiscando e punindo os biltres que fizeram fortunas e adquiriram 
patrimónios de forma indevida e à custa do País, manipulando e aumentando 
preços de empreitadas públicas, desviando dinheiros segundo esquemas 
pretensamente “ sem controlo, e vivendo à tripa forra à custa dos dinheiros 
que deveriam servir para o progresso do país e para a assistência aos que 
efectivamente dela precisam.

24 -A. Reformular a Legislação quanto ao Confisco de Bens, tornando-a 
efectiva e actuante..
 
25. Controlar rigorosamente toda a actividade bancária por forma a que, 
daqui a mais uns anitos, não tenhamos que estar, novamente, a pagar 
“outra crise”.

25 - A. Responsabilizar pequniariamente, os Responsáveis das Entidades 
Reguladoras. 

26. Não deixar um único malfeitor de colarinho branco impune,fazendo com 

Legislativas de 30JAN2022
 
A BEM DO PAÍS
 
Esse era o caminho. Mas para os nossos governantes e a quem os rodeia, 
é uma utopia.

Esperar que Políticos Portugueses tomem alguma destas Medidas é como 
esperar Por D. Sebastião numa Manhã de Nevoeiro.

A Troika bem tentou mas parou quando percebeu que a Roubar, os Políticos 
não são Aprendizes.

O que HÁ QUE APROVAR para a “dita” REFORMA e Ainda, Não se 
Conseguiu! 
 
NENHUM GOVERNANTE, FALA NISTO... PUDERA...

Por AD

1. Reduzir as mordomias(gabinetes, secretárias, adjuntos, assessores, 
suportes burocráticos respectivos, carros atestados, motoristas, etc.) dos 
ex-Presidentes da República.
 
2. Redução do número de deputados da Assembleia da República para 
80/100, (Não os profissionalizando ?) como nos países a sério. Reforma 
das mordomias na Assembleia da República, como Subsíduios de toda 
a ordem (desde alimentares, a presenças e ou de transportes, fora dos 
valores da FPública) 
 
3. Acabar com centenas de Institutos Públicos e Fundações Públicas que 
não servem para nada e, têm funcionários e administradores com 2º e 3º 
emprego.
 
4. Acabar com as empresas Municipais,com Administradores a auferir 
milhares de euro/mês e que não servem para nada, antes, acumulam 
funções nos municípios, para aumentarem o bolo salarial respectivo.
(Aplicar as Tabelas da F Pública) 

5. Por exemplo as empresas de estacionamento não são verificadas 
porquê?E os aparelhos não são verificados porquê? É como um táxi, se uns 
têm de cumprir porque não cumprem os outros? e se não são verificados 
como podem ser auditados*?
 
6. Redução drástica das Câmaras Municipais e Assembleias Municipais, 
numa reconversão mais feroz que a da Reforma do Mouzinho da Silveira, 
em 1821.
 
7. Redução drástica das Juntas de Freguesia.Acabar com o pagamento de 
200 euros por presença de cada pessoa nas reuniões das Câmaras e 75 
euros nas Juntas de Freguesia.(Harmonizar, com base nas Categorias da 
Função Pública para respectivamente: Semelhante a Tec Sup. Ind. 14º e 7º, 
respectivamente 112,0 € e 60,0 €))
 
8. Actualizar o Financiamento aos partidos, que devem viver da quotização 
dos seus associados e da imaginação que aos outros exigem, para 
conseguirem verbas para as suas actividades. (Lei Lei 56/98 - 18 Agosto)
(*) fracção 1/365 do salário mínimo nacional mensal por cada voto obtido 
na mais recente eleição de deputados à Assembleia da República.- 1,93 €/
Voto)
 
9. Acabar com a distribuição de carros a Presidentes, Assessores, etc,das 
Câmaras, Juntas, etc., que se deslocam em digressões particulares pelo 
País;.(Só para deslocações em Serviço)
 
10. Acabar com os motoristas particulares20 h/dia, com o agravamento das 
horas extraordinárias... para servir suas excelências, filhos e famílias e até, 
os filhos das amantes...
 
11. Acabar com a renovação sistemática de frotas de carros do Estado e 
entes públicos menores, mas maiores nos dispêndios públicos.
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Legislativas de 2022....

que paguem efectivamente pelos seus crimes, adaptando o nosso sistema 
de justiça a padrões civilizados, onde as escutas VALEM e os crimes não 
prescrevem com leis à pressa, feitas à medida.
 
27. Impedir os que foram ministros de virem a ser gestoresde empresas que 
tenham beneficiado de fundos públicos ou de adjudicações decididas pelos 
ditos.(Criar “periodos” de nojo...)
 
28. Fazer um levantamento geral e minucioso de todos os que ocuparam 
cargos políticos, central e local, de forma a saber qual o seu património 
antes e depois.
 
29. Pôr os Bancos a pagar impostos.
 
Assim e desta forma, Sr. Ministro das Finanças, recuperaremos 
depressa a nossa posição e sobretudo, a credibilidade tão abalada 
pela corrupção que grassa e pelo desvario dos dinheiros públicos do 
Estado.

1867

ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACTE DE
L’AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE
La confédération canadienne est mise en place par le Parlement britannique. 

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

1939

LE CANADA EN GUERRE

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

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

1964

LE DRAPEAU À LA FEUILLE D’ÉRABLE POUR LE CANADA

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

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

1967

«VIVE LE QUÉBEC LIBRE»

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

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

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

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

1977
LE QUEBEC ADOPTE LE FRANÇAIS COMME LANGUE OFFICIELLE

L’Assemblée nationale du Québec adopte la «Charte de la langue française». 
Cette Charte, proposée par le gouvernement de l’indépendantiste René 
Lévesque, fait du français la langue officielle du travail, de l’enseignement, 
du commerce et des affaires. 
La question de la langue se posait au Québec depuis le traité de Paris 
(1763), à la suite duquel la Grande-Bretagne pris le contrôle des possessions 
françaises au Canada et créa la province du Québec.

1980
RÉFÉRENDUM SUR L’INDÉPENDANCE DU QUÉBEC
Le 20 mai 1980, une majorité de Québécois refuse le projet de souveraineté-
association du gouvernement péquiste. 
Avant de se prononcer par voie référendaire, plusieurs citoyens de la 
province font campagne pour convaincre les indécis. D’un côté, les partisans 
du «Oui» souhaitent l’obtention d’un mandat pour négocier la souveraineté-
association du Québec avec Ottawa. 
De l’autre, l’équipe du «Non» prône un fédéralisme renouvelé et cherche à 
éviter l’instabilité économique.

1982
TRUDEAU FAIT RAPATRIER LA CONSTITUTION
Élu pour la première fois en avril 1968 et revenu au pouvoir en 1980, le 
libéral Pierre Elliott Trudeau fait rapatrier la Constitution canadienne au sein 
du pays, malgré le rejet québécois.
 
Connue sous le nom d’Acte de l’Amérique du Nord, elle fut instaurée 
en 1867 et demeurait jusqu’alors sous le contrôle du Royaume-Uni. Le 
Parlement britannique ne s’y oppose pas et la Reine Élizabeth II sanctionne 
la loi nécessaire à Ottawa. 

Trudeau ajoutera à cette Constitution quelques modifications, dont une 
charte des droits et libertés. Il fait ainsi du Canada, une bonne fois pour 
toute, un État officiellement et totalement souverain.

1987
SIGNATURE DE L’ACCORD DU LAC MEECH
Afin de faire accepter la Constitution canadienne par le Québec, le Premier 
ministre Mulroney propose un accord faisant de la province une «société 
distincte» et octroyant à toutes les provinces un pouvoir plus étendu. Il réunit 
alors au lac Meech tous les ministres provinciaux du Canada. 
Toutefois, pour que cet accord soit effectif, tous les parlements canadiens 
doivent consentir à sa mise en oeuvre dans les trois ans qui suivent. Le 
Manitoba sera le premier à le rejeter, suivi par Terre-Neuve, ce qui met en 
échec le projet. Un référendum sera alors organisé à Charlottetown en 1992, 
toujours dans le but de réformer la Constitution et d’apporter au Québec une 
reconnaissance plus forte. Le «non» remportera la majorité.

1995
ENCORE UN RÉFÉRENDUM DE SOUVERAINETÉ QUÉBÉCOISE 
REJETÉ
René LévesqueLes Québécois rejettent une fois de plus le projet de 
souveraineté de leur province ainsi que le partenariat économique et 
politique avec le reste du Canada. 
Une première tentative référendaire avait eu lieu en mai 1980, sous le 
gouvernement de René Lévesque et avait eu le même résultat. Mais cette 
fois-ci, le «Non» est majoritaire à seulement 50,6 % des voix. 

Ce résultat aboutira à la démission du Premier ministre du Québec, Jacques 
Parizeau. La question de la souveraineté québécoise n’est donc toujours 
pas résolue.
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A NATO como religião
(Alfred de Zayas, in Carta Maior, 25/01/2022)

A controvérsia EUA/OTAN/Ucrânia/Rússia não é inteiramente nova. Já 
vimos o potencial de sérios problemas em 2014, quando os Estados Unidos 
e os Estados europeus interferiram nos assuntos internos da Ucrânia e 
secretamente/abertamente conspiraram para o golpe de estado contra o 
presidente democraticamente eleito da Ucrânia, Viktor Yanukovych, porque 
ele não estava a jogar o jogo que lhe foi determinado pelo Ocidente. Claro, 
a nossa mídia saudou o putsch como uma “revolução colorida” com todos 
os sinais exteriores de democracia.

A crise de 2021/22 é uma continuação lógica das políticas expansionistas 
que a OTAN tem perseguido desde o fim da União Soviética, como vários 
professores de direito internacional e relações internacionais têm indicado 
há muito tempo – incluindo Richard Falk, John Mearsheimer, Stephen 
Kinzer e Francis Boyle. A abordagem da OTAN concretiza a pretensão 
estadunidense de ter a “missão” de exportar seu modelo socioeconómico 
para outros países, não obstante as preferências dos estados soberanos e 
a autodeterminação dos povos.

Embora as narrativas dos EUA e da OTAN se tenham mostrado imprecisas 
e às vezes deliberadamente mentirosas em várias ocasiões, o facto é que a
maioria dos cidadãos do mundo ocidental acredita acriticamente no que lhes 
é dito. A “imprensa de qualidade”, incluindo o New York Times, Washington 
Post, The Times, Le Monde, El Pais, NZZ e FAZ são efectivas câmaras de 
eco do consenso de Washington e apoiam entusiasticamente a ofensiva 
nas relações-públicas e na propaganda geopolítica.

Acho que se pode dizer, sem medo de contradição, que a única guerra 
que a OTAN já ganhou foi a guerra da informação. Uma mídia corporativa 
complacente e cúmplice conseguiu persuadir milhões de norte-americanos 
e europeus de que as narrativas tóxicas dos Ministérios das Relações 
Exteriores são realmente verdadeiras. Acreditamos no mito da “Primavera 
Árabe” e da “EuroMaidan”, mas nunca ouvimos falar do direito de 
autodeterminação dos povos, incluindo os russos de Donetsk e Lugansk, e 
o que poderia facilmente ser chamado de “Primavera da Crimeia”.

Muitas vezes pergunto-me como isso é possível quando sabemos que os 
EUA mentiram deliberadamente em conflitos anteriores para fazer a agressão 
ter a aparência de “defesa”. Mentiram para nós em relação ao incidente do 
“Golfo de Tonkin”, as supostas armas de destruição em massa no Iraque. 
Há evidências abundantes de que a CIA e o M15 organizaram eventos de 
“falsa bandeira” no Oriente Médio e em outros lugares. Por que as massas de 
pessoas instruídas não conseguem distanciar-se e questionar mais? Atrevo-
me a postular a hipótese de que a melhor maneira de entender o fenómeno 
da OTAN é vê-la como uma religião secular. Assim nos é permitido acreditar 
nas suas narrativas implausíveis, porque podemos aceitá-las com fé.

Claro, a OTAN dificilmente pode ser vista como uma religião de bem-
aventuranças e do sermão da montanha (Mateus V, 3-10), excepto por 
uma bem-aventurança tipicamente ocidental – Beati Possidetis – bem-
aventurados aqueles que possuem e ocupam. O que é meu é meu, o que 
é seu é negociável. O que eu ocupo, roubei honestamente e conforme as 
regras. Quando olhamos para a OTAN como religião, podemos entender 
melhor certos desenvolvimentos políticos na Europa e no Oriente Médio, 
Ucrânia, Jugoslávia, Líbia, Síria, Iraque.

O credo da OTAN é um pouco calvinista – um credo para e pelos “eleitos”. 
E, por definição, nós no Ocidente somos os “eleitos”, que significa “os 
virtuosos”. Somente nós teremos a salvação. Tudo isso pode ser tomado 
pela fé. Como toda religião, a religião da OTAN tem seu próprio dogma e 
léxico. No léxico da OTAN, uma “revolução colorida” é um golpe de estado,
democracia coincide com capitalismo, a intervenção humanitária implica 
“mudança de regime”, “estado de direito” significa as NOSSAS regras, o 
Satã número 1 é Putin e o Satã número 2 é Xi Jinping.

Podemos acreditar na religião da OTAN? Claro. Como o filósofo romano 
/ cartaginês Tertuliano escreveu no século III DC – credo quia absurdum. 
Acredito porque é um absurdo. Pior do que os absurdos ordinários – 
exigem mentiras constantes para o povo norte-americano, para o mundo, 
para a ONU. Exemplos? A propaganda enganosa de armas de destruição 
em massa em 2003 não foi apenas uma simples “pia fraus” – ou mentira 
leve. Foi bem orquestrada e havia muitos jogadores. A parte triste é que um 
milhão de iraquianos pagou com a vida e seu país foi devastado. Como norte-
americano, eu e muitos outros gritamos “não em nosso nome”. Mas quem 
ouviu? O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, repetidamente classificou a 
invasão como contrária à Carta da ONU e, quando encurralado por jornalistas 
para esclarecimentos, afirmou que a invasão era “uma guerra ilegal”.

Pior do que meramente uma guerra ilegal, foi a mais grave violação dos 
Princípios de Nuremberg desde os Julgamentos de Nuremberg – uma 
verdadeira rebelião contra o direito internacional. Não apenas os EUA, 
mas a chamada “coalizão dos dispostos”, 43 Estados ostensivamente 
comprometidos com a Carta da ONU e com o Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos, atacaram deliberadamente o estado de direito 
internacional.

Alguém poderia pensar que, depois de ter sido enganado em questões 
de vida ou morte, um cepticismo saudável, algum grau de cautela se 
estabeleceria, que pessoas racionais pensariam “já não ouvimos esse tipo 
de propaganda antes?” Mas não, se a OTAN é de facto uma religião, a priori 
tomamos os seus pronunciamentos com base na fé. Não questionamos 
Jens Stoltenberg [Secretário-geral da Otan]. Parece haver um acordo tácito 
de que mentir em questões de Estado é “honroso” e que questioná-las é 
“antipatriótico” – novamente o princípio maquiavélico de que o suposto fim 
bom justifica os meios maus.

A apostasia é um dos problemas de qualquer religião. Isso acontece 
frequentemente quando os líderes de uma religião mentem descaradamente 
para os fiéis. Quando as pessoas perdem a fé na liderança actual, elas 
procuram outra coisa em que acreditar, por exemplo, história, herança, 
tradição. Atrevo-me a considerar-me um patriota dos EUA – e um apóstata 
da religião da OTAN – porque rejeito a ideia de que estou com “o meu país 
esteja ele certo ou errado”. Quero que o meu país esteja certo e faça justiça
– e quando o país estiver no caminho errado, quero que ele retorne aos 
ideais da Constituição, de nossa Declaração de Independência, do discurso 
de Gettysburg – algo em que ainda posso acreditar.

A OTAN emergiu como a religião perfeita para valentões e belicistas, não 
muito diferente de outras ideologias expansionistas do passado. No fundo, 
os romanos eram orgulhosos de suas legiões, os granadeiros franceses 
morreram alegremente pelas glórias de Napoleão, soldados aos milhares 
aplaudiram as campanhas de bombardeio sobre o Vietname, Laos e 
Camboja.
Pessoalmente, vejo a OTAN na tradição do valentão da aldeia. Mas a 
maioria dos norte-americanos não pode saltar sobre suas próprias sombras. 
Emocionalmente, a maioria deles não tem a audácia de rejeitar a nossa 
liderança. Talvez porque a OTAN se autoproclame uma força positiva para 
a democracia e os direitos humanos. Eu perguntaria às vítimas de drones e 
de urânio empobrecido no Afeganistão, Iraque, Síria, Iugoslávia o que eles 
pensam sobre a linhagem da OTAN.

Muitas religiões são solipsistas, exageram sua própria importância, 
baseadas na premissa de que ela e somente ela possui a verdade – e que 
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o diabo ameaça essa verdade. A OTAN é uma religião solipsista clássica, 
auto-suficiente, egoísta, baseada na premissa de que a OTAN é, por 
definição, a Força boa. Um solipsista é incapaz de auto-reflexão, autocrítica, 
incapaz de ver os outros como ele mesmo – com pontos fortes e fracos, 
e possivelmente com algumas verdades também. A OTAN baseia-se no 
dogma “excepcionalista” praticado pelos Estados Unidos há mais de dois 
séculos. De acordo com a doutrina do “excepcionalismo”, os EUA e a OTAN 
estão ambos acima do direito internacional – até acima do direito natural. 
“Excepcionalismo” é outra expressão para o slogan romano “quod licet Jovi, 
non licet bovi” – o que Júpiter pode fazer, certamente não é permitido para 
mortais comuns como nós. Nós somos os “bovi”, os bovinos.

Além disso, nós, no Ocidente, acostumamo-nos tanto com a nossa “cultura 
da trapaça” – que reagimos surpresos quando outro país não aceita 
simplesmente quando o enganamos. Essa cultura da trapaça tornou-
se tão natural para nós, que nem percebemos quando enganamos outra 
pessoa. É uma forma de comportamento predador que a civilização ainda 
não conseguiu erradicar. Mas, honestamente, a OTAN também não é um 
reflexo do imperialismo do século XXI, semelhante ao neocolonialismo? A 
OTAN não apenas provoca e ameaça rivais geopolíticos, mas na verdade 
saqueia e explora os seus próprios Estados membros – não para sua própria 
segurança – mas para benefício do complexo militar-industrial. Isso deveria 
ser óbvio para todos – mas não é nada óbvio – que a segurança da Europa 
está no diálogo e no compromisso, na compreensão das opiniões de todos 
os seres humanos que vivem no continente. A segurança nunca foi idêntica 
à corrida armamentista e demonstração de força. De acordo com a narrativa 
predominante, os crimes cometidos pela OTAN nos últimos 73 anos não 
são crimes, mas erros lamentáveis. Como historiador – não apenas como 
jurista – reconheço que podemos estar a perder a batalha pela verdade. É 
bastante provável que em trinta, cinquenta, oitenta anos, a propaganda da 
OTAN emerja como a verdade histórica aceite – solidamente cimentada e 
repetida nos livros de história. Isso ocorre em parte porque a maioria dos 
historiadores, assim como os advogados, são canetas de aluguel. Esqueça 
a ilusão de que com o passar do tempo a objectividade histórica aumenta. 
Pelo contrário, todas as mentiras que as testemunhas oculares podem 
desmascarar hoje acabam se tornando a narrativa histórica aceite, uma 
vez que os especialistas estão todos mortos e não podem mais desafiar 
a narrativa. Esqueça os documentos desclassificados que contradizem a 
narrativa, porque a experiência mostra que só muito raramente eles podem 
derrubar uma mentira política bem arraigada. Na verdade, a mentira política 
não morrerá até que deixe de ser politicamente útil.

Infelizmente, muitos norte-americanos e europeus continuam a comprar a 
narrativa da OTAN – talvez porque seja fácil e reconfortante pensar que 
somos os “virtuosos” e que os graves perigos “lá fora” tornam a OTAN 
necessária para a nossa sobrevivência. Como Júlio César escreveu em 
seu “De bello civile” – quae volumus, ea credimus libenter. Acreditamos 
no que queremos acreditar – em outras palavras, mundus vult decepi – o 
mundo realmente quer ser enganado. Vista objectivamente, a expansão 
da OTAN e a provocação ininterrupta à Rússia foi e é um perigoso erro 
geopolítico, uma traição à confiança que devemos ao povo russo – pior 
ainda – uma traição à esperança de paz compartilhada pela grande maioria 
da humanidade. Em 1989/91 tivemos a oportunidade e a responsabilidade 
de garantir a paz global. A arrogância e a megalomania mataram essa 
esperança.

O complexo militar-industrial-financeiro conta com a guerra perpétua 
para continuar gerando bilhões de dólares em lucros. 1989 poderia ter 
inaugurado uma era de implementação da Carta da ONU, de respeito ao 
direito internacional, uma conversão de economias militares em economias 
de segurança humana e serviços humanos, o corte de orçamentos 
militares inúteis e o direccionamento dos fundos liberados para erradicar 
a pobreza, a malária, as pandemias, dedicando mais fundos à pesquisa e 
desenvolvimento no sector da saúde, melhorando hospitais e infra-estrutura, 

abordando as mudanças climáticas, conservando estradas e pontes…

Quem tem a responsabilidade por esta enorme traição do mundo? O falecido 
presidente George H. W. Bush e a falecida primeira-ministra britânica Margaret 
Thatcher, juntamente com seus sucessores e todos os seus conselheiros 
neoconservadores e proponentes do “excepcionalismo”, juntamente com os 
think tanks e especialistas que os aplaudiram. Como essa traição foi possível? 
Somente através de desinformação e propaganda. Só com a cumplicidade 
da mídia corporativa, que aplaudiu a ideia de Fukuyama de “o fim da história” 
e “o vencedor leva tudo”. Por um tempo, a OTAN deleitou-se com a ilusão de 
ser o Hegemon. Quanto tempo durou essa quimera do mundo unipolar? E 
quantas atrocidades foram cometidas pela OTAN para impor a sua hegemonia 
no mundo – quantos crimes contra a humanidade foram cometidos em nome 
da “democracia” e dos “valores europeus”?

A mídia corporativa obedientemente jogou o jogo ao declarar que a Rússia 
e a China são nossos inimigos jurados. Qualquer discussão razoável com 
russos e chineses foi e é denunciada como “apaziguamento”. Mas não nos 
deveríamos olhar no espelho e reconhecer que os únicos que deveriam 
“apaziguar-se” somos nós? Na verdade, precisamos acalmar-nos e parar de 
agredir todo o mundo – parar as ofensivas militares e de informação. Se há 
um país que pouquíssimo se importa com o estado de direito internacional 
– também conhecido como “ordem internacional baseada em regras” de 
Blinken – é, infelizmente, o meu país, os Estados Unidos da América. Entre 
os tratados que os EUA não ratificaram estão a Convenção de Viena sobre 
o Direito dos Tratados, o Estatuto do TPI, a Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar, o Tratado de Céus Abertos, o Protocolo Facultativo à 
Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, o Protocolo Facultativo à 
Convenção de Viena sobre Relações Consulares, a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança, a Convenção sobre Trabalhadores 
Migrantes, a Convenção sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais…
No final das contas, entendemos que nem Huntington nem Fukuyama 
captaram correctamente o século 21 – Orwell sim.

Alfred de Zayas é professor da Escola de Diplomacia de Genebra e actuou 
como Especialista Independente da ONU na Promoção de uma Ordem 
Internacional Democrática e Equitativa 2012-2018.



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

18

Maiorias absolutas: “A oposição 
fica a mandar bolas à trave”

O que acontece no parlamento? “Os outros partidos não contam para 
nada”, “a sede do poder passa para as direcções partidárias”, “há ajustes 
de contas com o passado”, “é um biombo para interesses económicos”. As 
palavras e as leituras de seis dirigentes políticos que viveram as maiorias 
absolutas de Cavaco e a de Sócrates.

Avaliadores: maioria PS traz rédea curta às contas públicas e mais 
crescimento. (para quem...ABC)

António Costa garante: “Maioria absoluta não é poder absoluto”

  ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 2022        DN. 

PS com maioria absoluta esmaga BE e PCP. Crises de liderança no PSD 
e no CDS

Ferraz de Abreu, que viria a ser presidente do PS até 1991, passava o 
testemunho da liderança parlamentar a Jorge Sampaio, que a levaria 
até 1988, e que tinha herdado de José Luís Nunes; Vítor Constâncio era 
secretário-geral [ficaria até 1989] sucedendo a Mário Soares; Cavaco Silva, 
eleito em 1985, estava a meses de conseguir a primeira maioria absoluta. 
O PRD abriu-lhe as portas quando a 3 de abril de 1987 fez cair o governo 
minoritário do PSD. “A benesse da moção de censura”, escreveria, anos 
mais tarde, Cavaco Silva na sua autobiografia. Vítor Constâncio ainda 
tentou, depois da queda do executivo, criar um governo que juntasse PS, 
PRD e PCP - “geringonça” que foi recusada pelo Presidente da República.
Mário Soares, eleito Presidente a 16 de fevereiro de 1986 [a posse foi a 
9 de março], depois da tensa disputa com Freitas do Amaral, dissolve o 
parlamento e a 19 de julho de 1987 Cavaco Silva com 50.22% dos votos 
consegue a eleição de 148 deputados [tinha 88 eleitos em 1985] dos então 
250 que constituíam a Assembleia da República.

A fita do tempo regista os “estragos” no partido socialista; três líderes até 
1995 (Constâncio, Sampaio e Guterres) e cinco líderes parlamentares: 
Sampaio, Guterres, Jaime Gama, Almeida Santos e Jorge Lacão. Seria 
Francisco Assis, já em 1995, quando António Guterres ganha as eleições 
legislativas, a tomar as rédeas parlamentares.

Nessa noite de julho de 1987, o PRD cai a pique e passa dos 45 deputados 
que tinha para apenas sete, o CDS vira o “partido do táxi” [quatro 
deputados, quando tinha eleito 22 dois anos antes] e a CDU cai dos 38 para 
31 deputados. Os socialistas sobrevivem e elegem mais três deputados 
ficando com 60. Hermínio Martinho, nessa altura, vice-presidente do PRD, 
[Ramalho Eanes era o presidente do partido] disse mais tarde que Mário 
Soares tinha sido avisado da possibilidade de uma maioria absoluta, coisa 
de que “ele [Soares] não estava à espera”.

Os vazios

Octávio Teixeira, que sucedeu a Carlos Brito na liderança parlamentar 
do PCP [Álvaro Cunhal seria secretário-geral até 1992, altura que Carlos 
Carvalhas entraria para ficar até 2004], recorda o “esvaziamento completo” 
que as maiorias absolutas de Cavaco Silva - entre 1987 e 1995 - provocaram 
no parlamento. “Tudo dependia da vontade e da bonomia do partido 

maioritário” porque os “outros partidos não contavam para nada”.

“As dificuldades não passavam apenas pela questão das votações”, 
explica, “porque isso era dado como adquirido, só passava o que o partido 
maioritário queria. O que se passava no plenário também se passava nas 
comissões que têm todas a ponderação de voto do plenário, por isso em 
todas elas havia uma maioria absoluta do PSD. E para além das votações, 
os próprios agendamentos de matérias que deveriam ser discutidas no 
plenário, e que são decididas na conferência de líderes, eram travadas por 
imposição do partido maioritário”.

O antigo líder parlamentar comunista não tem dúvidas de que as maiorias 
absolutas causam um “enfraquecimento da democracia” e receia que 
também agora, com António Costa, não haja mudanças. “Sobe sempre à 
cabeça do partido maioritário e do governo essa ideia do “eu quero, posso 
e mando”. E por isso, acho difícil, embora não exclua a hipótese, que venha 
a haver uma grande alteração do comportamento em relação às outras 
maiorias absolutas”.

O poder sai do parlamento

Manuel Monteiro, que apanhou “a segunda maioria” como líder do CDS, 
entre 1992 e 1995, e que era presidente da Juventude Centrista quando, 
em 1987, Cavaco Silva ganhou a primeira maioria, lembra que o então 
primeiro-ministro “não era uma pessoa muito dada aos diálogos com os 
partidos da oposição, a não ser quando havia cimeiras europeias, só nessa 
altura ela chamava os líderes da oposição”.

O problema, para além deste isolamento, está no facto de “a verdadeira 
sede de poder passar do parlamento para a direcção do partido que ganha e 
para o governo” e deixar “a oposição a mandar bolas à trave”. Basicamente, 
diz, os partidos da oposição apresentavam “propostas sabendo que iam 
chumbar para depois tirar partido disso fora do parlamento”. E recorda 
mesmo, o caso de 1994 quando “nós que tínhamos cinco deputados 
propusemos uma moção de censura. Obviamente condenada a fracassar, 
mas era um acto político simbólico para marcar uma posição”.

E se não há parlamento, há a rua que se transforma “num palco político. 
Percebemos, nessa altura, que nossa capacidade de afirmação não era 
do parlamento para fora, era da rua para dentro do parlamento. Eu tinha 
aquelas semanas temáticas com lavradores, pescadores, etc... com as 
quais procurámos compensar a ausência de concretização de medidas 
nossas, propostas nossas na Assembleia da República”.

E agora? “Isto já se viveu e provavelmente voltar-se-á a viver. O António 
Costa disse que ia dialogar com todos, até pode pretender isso, mas 
na altura da decisão nada muda. Não é por acaso que na noite eleitoral 
Jerónimo de Sousa chamou a atenção para a eventualidade da agitação de 
rua voltar”, sublinha.

A geringonça foi uma maioria?

O socialista João Proença, que nesse período era secretário-geral adjunto da 
UGT e o responsável na central sindical pelas negociações na Concertação 
Social, e que lembra a primeira greve geral em Portugal [decretada em 
conjunto por CGTP e UGT], desvaloriza o que classifica de “demonização” 
que o PCP faz das maiorias absolutas.

“Não são diferentes as maiorias absolutas de uma maioria relativa em 
termos de actuação do movimento sindical. É igual, são uma realidade 
em democracia como as relativas, como as coligações de governo, como 
os blocos centrais. Então a geringonça não foi uma maioria absoluta? 
Sobretudo a primeira, não era uma maioria absoluta para governar? Claro 
que era”, afirma.

João Proença, que diz não ter tido “problemas” em negociar com o governo de 
Cavaco - “era fácil, não havia problemas. Temos é que perceber a dinâmica 
da relação de forças” -, considera “um absurdo” que se diga que “por serem 
governos de direita são automaticamente contra os trabalhadores, mas que 
se forem de esquerda automaticamente são a favor”.

“Há que saber dialogar com governos que foram eleitos pelo povo. O povo 
é que dá as maiorias absolutas não é o governo”, conclui.

Ajuste de contas
Se nos oito anos de maiorias absolutas de Cavaco Silva, o PS teve três 
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secretários-gerais e cinco líderes parlamentares, nos quatro anos de maioria 
de José Sócrates os “estragos” no PSD foram maiores. Quatro presidentes 
do partido [Santana Lopes, Marques Mendes, Luís Filipe Menezes e 
Manuela Ferreira Leite] e cinco líderes parlamentares: Guilherme Silva, 
Marques Guedes, Santana Lopes, Paulo Rangel e Montalvão Machado.

Guilherme Silva, que liderou a bancada social-democrata nos primeiros 
tempos da maioria absoluta de José Sócrates, reconhece que se fica numa 
posição “muito mais difícil, mais dificultada e tem um ónus acrescido que é 
cada momento denunciar os atropelos. É preciso esse esforço e ir passando 
para a sociedade, para a opinião pública, esses atropelos como os que 
aconteceram com Sócrates”.

O antigo deputado sublinha o que considera serem “os ajustes de contas com 
o passado, as cedências” que foram feitas. “As maiorias absolutas trazem, 
muitas vezes em si, um embrião que leva os titulares dessas maiorias a 
olhar um bocadinho para trás, para toda uma construção legislativa que foi 
sendo adquirida por consensos, porque anteriormente não havia maioria 
absoluta e era necessário fazerem-se essas negociações. E nesta primeira 
oportunidade têm o impulso de alterar e repor todo aquilo que era a sua 
opinião, que era a seu objetivo, que era o que pretendiam e que não tinha 
conseguido porque não tinham essa maioria”.

Maiorias absolutas: “A oposição fica a mandar bolas à trave”

Guilherme Silva que esteve nos dois lados da barricada, na maioria 
absoluta de Cavaco e contra a de Sócrates, estabelece diferenças que diz 
serem significativas. Do lado socialista houve “toda aquela tendência de 
asfixiar a sociedade, de calar as vozes incómodas e um certo domínio da 
comunicação social, a tentativa de controle do órgãos de maior penetração. 
Essa é uma marca absolutamente intolerável, inaceitável do uso da maioria 
absoluta. Com o Prof. Cavaco, e eu vi isso, vivi isso, e ele terá os seus 
defeitos como todos temos, mas o sentido muito acentuado que ele nos 
transmitia do interesse nacional foi uma coisa que me marcou muito”.

O exemplo? “O Prof. Cavaco Silva chamava-me várias vezes e dizia sempre: 
“cuidado, cuidado, cuidado com as concessões. Temos de compreender 
que as coisas são relevantes, mas o interesse nacional, mas o interesse 
nacional, o interesse nacional é que é importante”. E por acaso registei 
sempre uma diferença de postura entre o partido que estava no poder e 
o que estava na oposição que dizia sim a tudo, concordava com todas as 
reivindicações corporativas”. E depois há um “facto: as maiorias absolutas 
inevitavelmente causam estragos nas lideranças da oposição”.

Os interesses económicos

Francisco Louçã, que na altura de Sócrates liderava a bancada do Bloco 
de Esquerda (o partido nasceu depois das maiorias de Cavaco), diz que 
“a tentação de poder de um partido com maioria absoluta é soltar o animal 
feroz [expressão que ficou célebre nesses anos]. Naquele tempo, essa 
maioria absoluta provocou conflitos muito fortes, o mais importante foi 
com os professores, como toda a gente se lembra, e portanto foi um rolo 
triturador. Transformou as escolas num purgatório”.

“No parlamento, e são muitas as pessoas desse tempo que lá estão agora, o 
Augusto Santos Silva, a Ana Catarina Mendes, etc... basicamente o plenário 
era uma reprodução do que o governo decidia, nunca havia negociação com 
nenhum partido e as comissões eram terra queimada, não funcionavam. 
Até houve uma comissão de inquérito ao BCP que o PS teve que aceitar, 

mas impondo uma regra: não se pode ouvir ninguém. E isso com um à 
vontade e uma desfaçatez que a maioria absoluta permite”, recorda.

O antigo dirigente do BE avisa que “uma maioria absoluta com os partidos 
que temos em Portugal é uma espécie de biombo para os interesses 
económicos. Não é por acaso que dois bancos se atrevem a fazer 
declarações políticas de saudação à maioria de Costa. É uma parolice, mas 
demonstra que o interesse financeiro se sente à vontade para festejar as 
portas que se lhe abriram”.

Os sinais de alerta

Bernardino Soares, na altura líder parlamentar do PCP, não tem “memória 
de qualquer tentativa de negociação, salvo quando as decisões eram de 
dois terços. E, portanto, havia negociações do PS com o PSD, de resto, 
exercitava-se a maioria absoluta. E não havia grandes contemplações em 
coisas, aliás, muito negativas. Foi um tempo onde se fizeram privatizações 
grandes, em que o governo encerrou milhares de escolas, o Correia de 
Campos encerrou serviços de atendimento permanente, de maternidades 
por esse país fora, foi um tempo de grande, como nós dizemos aqui no 
PCP, de grande ofensiva, de grande ofensiva”.

O antigo autarca de Loures e membro do Comité Central recorda um 
“elemento que contrariava, por vezes, uma certa tendência da maioria 
absoluta do PS de ultrapassar os direitos das oposições, que era o Jaime 
Gama por estranho que isto possa parecer. O presidente da Assembleia da 
da República tinha uma posição própria, muito sólida e fazia a questão de 
a vincar mesmo em oposição ao seu próprio partido. Muitas vezes era ele 
que contrariava certos ímpetos da maioria”.

Maiorias absolutas: “A oposição fica a mandar bolas à trave”

Bernardino Soares assegura que há um sinal - os pedidos de autorização 
legislativa - que permite avaliar da “vontade de envolvimento, de 
transparência e debate por parte do governo”, coisa que “não existiu em 
Sócrates”. Nessa maioria, lembra, “era useiro e vezeiro o governo em pedir 
inúmeras autorizações legislativas. Só discutia de forma mais breve o 
pedido e nem havia depois trabalho na especialidade”.

Um aviso: “Um governo quando tem uma maioria absoluta pode retirar 
uma série de coisas que são da competência do parlamento, em termos 
legislativos, que são de reserva relativa e não reserva absoluta, para poder 
legislar ele próprio por autorização legislativa. Esse é um instrumento que 
esvazia o parlamento, e que é muito usado quando há maioria absoluta, 
porque a partir daí quem legisla é o governo”.

Uma quase certeza: “Suponho que agora não vai ser diferente. Pode ser 
um bom barómetro para avaliar se estas palavras de ocasião do António 
Costa se vão concretizar ou não.”
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A ser verdade: 
«Ganda bomba..!!!»

Por: Isaurindo Abegão

O Petróleo não é de origem fóssil, continua a ser gerado ininterruptamente 
pela Terra e é inesgotável

Artigo retirado de: «Qual crise energética?»

Foi-nos sempre dito que o petróleo é um combustível fóssil, que surgiu 
há 500 milhões de anos, tendo por origem a decomposição de plantas e 
animais mortos. Restos de organismos teriam sido aprisionados no fundo 
dos oceanos numa camada de lama e cobertos por outras camadas de 
solo, formando ao longo do tempo o petróleo.

Foi-nos sempre dito que a energia do sol é captada pelos seres vivos e 
que podemos libertar novamente essa energia armazenada há centenas de 
milhões de anos através da combustão do petróleo.

É-nos dito que as reservas de 
combustíveis fósseis, especialmente 
o petróleo, duram, no máximo, até 
cerca de 2060.

Outro factor, para além da extinção 
das reservas petrolíferas, é o 
momento em que a produção 
de petróleo atinge o seu cume, 
começando então a decrescer. 
Este ponto máximo da extracção 
petrolífera é chamado de «Peak-
Oil» [Pico Petrolífero]. Como é em 
função deste pico que varia a oferta 
e a procura, este pode ter um papel 
crucial nos preços do petróleo.
O ponto máximo da extracção 
petrolífera ou «Peak-Oil» é 
o instante em que a taxa de 
extracção petrolífera atinge o seu 
máximo absoluto em todas as 
bacias petrolíferas. Este momento 
é alcançado quando tenha sido 
extraído metade de todo o petróleo 
passível de ser explorado.

O Pico Petrolífero

É afirmado que o ponto de extracção 
máximo já foi alcançado no passado e que vamos de encontro a uma crise 
energética. A prova desta esta afirmação, dizem-nos, é o aumento contínuo 
da cotação do petróleo, de 25 dólares o barril em 2002 para 134 dólares em 
6/6/2008 (este artigo foi escrito nesta data).

Por este motivo, dizem-nos que a esperada lacuna energética deve ser 
suprida através de menor consumo e pela procura de outras alternativas, 
tal como energias renováveis. Devemos abandonar o petróleo o mais 
rapidamente possível, pois ele irá acabar em breve.

É-nos afirmado que o petróleo se formou há centenas de milhões de anos, 
que existe em quantidade fixa, e que quando tivermos extraído a última 
gota, terá acabado para sempre a era do petróleo.

Mas o que é que aconteceria se toda esta história não tiver nenhum 
fundamento e tudo não passar de uma lenda? O que seria se o combustível 
petróleo não fosse de origem fóssil, não proviesse de organismos extintos, 
mas fosse de outra natureza? E se o petróleo, afinal, existe em abundância 
e continua a ser formado ininterruptamente pela Terra? E se não existir 
nenhuma crise energética e nenhum «Peak-Oil»?

O Pico Petrolífero está Aqui

A afirmação de que haveria um ponto máximo na extracção do petróleo 
foi divulgada em pânico, já em 1919, embora nesse tempo ainda não se 
chamasse «Peak-Oil» (este é somente um novo rótulo). Naquele tempo, foi 
afirmado pelos «especialistas» que o petróleo só chegaria para os próximos 
20 anos. O que aconteceu na realidade? Desde então, a data do fim do 
petróleo foi sempre impelida para o futuro, e hoje, 90 anos depois, temos 
ainda petróleo, embora a extracção e o consumo tenham vindo a aumentar 
todos os anos..

O Petróleo Abiótico (não fóssil)

De onde veio, no fim de contas, a história de que o petróleo teria surgido 
de fósseis de organismos vivos e seria, portanto, biótico? O geólogo 
russo Mikhailo Lomonossov teve esta ideia pela primeira vez em 1757: «o 
petróleo surge de pequenos corpos de animais e plantas, enclausurados em 
sedimentos sob alta pressão e temperatura e transformam-se em petróleo 
após um período inimaginável». Não sabemos que observações o levaram 
a afirmar isso, simplesmente esta teoria nunca foi confirmada e é aceita 
sem provas há mais de 200 anos e ensinada nas universidades.

A teoria da origem do Petróleo como resultado da decomposição de restos 
de plantas e animais.

Porém, nunca foram encontrados 
fósseis de animais ou plantas nas 
reservas de petróleo. Esta falta 
de provas mostra que a teoria do 
combustível fóssil é unicamente uma 
crença sem qualquer base científica. 
Os geólogos que espalham a 
teoria do combustível fóssil, não 
apresentaram ainda qualquer prova 
da transformação de organismos 
em petróleo.

Um dos elementos mais presentes 
sobre a Terra no nosso sistema solar 
é o carbono. Nós, seres humanos, 
somos formados em grande parte 
por carbono, assim como todos 
os outros seres vivos e plantas 
do planeta. E em pelo menos 10 
planetas e luas de nosso sistema 
solar foram observadas grandes 
quantidades de hidrocarbonetos, a 
base para o petróleo.

A sonda espacial Cassini descobriu, 
ao passar próximo de Titan, a lua 
de Saturno, que ela está repleta 
de hidrocarbonetos líquidos. Mas 
não havendo lá vida para produzir 
os hidrocarbonetos, estes devem 

ser fruto de alguma outra transformação química. Devido à sua particular 
configuração atómica, o carbono possui a capacidade de formar moléculas 
complexas e apresenta, entre todos os elementos químicos, a maior 
complexidade de ligações químicas.

Daily Telegraph - Lagoas de hidrocarbonetos no planeta Titan

Aqui na Terra, as placas continentais flutuam sobre uma inimaginável 
quantidade de hidrocarbonetos. Nas profundezas do manto terrestre 
surgem, sob determinada temperatura, pressão e condições adequadas, 
grandes quantidades de hidrocarbonetos. A rocha calcária anorgânica é 
transformada num processo químico. Os hidrocarbonetos que daí resultam, 
são mais leves que as camadas de solo e rocha sedimentares, e por isso 
sobem pelas fendas da Terra e acumulam-se sob camadas impermeáveis 
da crosta terrestre.

O magma quente é o fornecedor de energia para este fenómeno geológico. 
O resultado dá pelo nome de petróleo abiótico, porque não surgiu a partir 
da decomposição de formas biológicas de vida, mas antes por um processo 
químico no interior da Terra. E este processo acontece ininterruptamente. O 
petróleo é produzido continuamente.

Eis alguns dos argumentos mais relevantes que comprovam que o petróleo 
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é de origem abiótica (não fóssil):

- O petróleo é extraído de grandes profundidades, ultrapassando os 13 
km. Isso contradiz totalmente a tese dos fósseis, pois os restos dos seres 
vivos marinhos nunca chegaram a tais profundidades e a temperatura 
(elevadíssima) teria destruído todo o material orgânico.

- As reservas de petróleo, que deveriam estar vazias desde os anos 70, 
voltam a encher-se novamente por si mesmas. O petróleo fóssil não pode 
explicar este fenómeno. Só pode ser explicado pela produção incessante de 
petróleo abiótico no interior da Terra.

- A quantidade de petróleo extraída nos últimos 100 anos supera a 
quantidade de petróleo que poderia ter sido formado através da biomassa. 
Nunca existiu material vegetal e animal suficiente para ser transformado em 
tanto petróleo. Somente um processo de fabricação de hidrocarbonetos no 
interior da Terra pode explicar esta quantidade gigantesca.

- Quando observamos as grandes reservas de petróleo no mundo é notório 
que elas surgem onde as placas tectónicas estão em contacto uma com 
as outras ou se deslocam. Nestas regiões existem inúmeras fendas, um 
indício de que o petróleo provém do interior da Terra e migra vagarosamente 
através das aberturas para a superfície.

Placas Tectónicas

- Em laboratório foram criadas condições semelhantes àquelas que 
predominam nas profundezas do planeta. Foi possível produzir metano, 
etano e propano. Estas experiências provam que os hidrocarbonetos podem 
formar-se no interior da Terra através de simples reacções anorgânicas - e 
não pela decomposição de organismos mortos, como é geralmente aceite. 
- O petróleo não pode ter 500 milhões de anos e permanecer tão «fresco» 
no solo até hoje. As longas moléculas de carbono ter-se-iam decomposto. 
O petróleo que utilizamos é recente, caso contrário já se teria volatilizado há 
muito tempo. Isto contradiz o aparecimento do petróleo fóssil, mas comprova 
a teoria do petróleo abiótico.

Em 1970, os russos começaram a perfurar poços a grandes profundidades, 
ultrapassando os 13.000 metros. Desde então, as grandes petrolíferas 
russas, incluindo a Iukos, perfuraram mais de 310 poços e extraem de lá 
petróleo. No último ano, a Rússia ultrapassou a extracção do maior produtor 
mundial, a Arábia Saudita.

Os russos dominam a complexa técnica de perfuração profunda há mais 
de 30 anos e exploram inesgotáveis reservas de petróleo das profundezas 
na Terra. Este facto é ignorado pelo Ocidente. Os russos provaram ser 
totalmente falsa a explicação dos geólogos ocidentais de que o petróleo 
seria o fruto de material orgânico decomposto.

Nos anos 40 e 50, os especialistas russos descobriram, para sua surpresa, 
que as reservas petrolíferas se reenchiam por si próprias e por baixo. 
Chegaram à conclusão que o petróleo é produzido nas profundezas da 

Terra e emigra para cima, onde se acumula. Puderam comprovar isso 
através das perfurações profundas.

Entretanto, nos anos 90, a Rússia estava de tal modo à frente do Ocidente 
na tecnologia de perfuração profunda, que Wall Street e os bancos 
Rockfeller e Rothschild forneceram dinheiro a Michail Chodorkowski com 
a missão de comprar a empresa Iukos por 309 milhões de dólares, a fim 
de obter o know-how da perfuração a grande profundidade.

Michail Chodorkowski mandado prender por Putin

Pode-se agora perceber por que é que o presidente Wladimir Putin fez 
regressar a Iukos e outras petrolíferas novamente para mãos russas. Isso 
era decisivo economicamente para a Rússia, e Putin expulsou e prendeu 
alguns oligarcas russos.

Entretanto, os chamados «cientistas», os lobistas, os jornalistas a soldo e 
os políticos querem que acreditemos que o fim do petróleo está a chegar, 
porque supostamente a produção já atingiu o seu pico e agora está a 
decrescer. Naturalmente, a intenção é criar um clima que justifique o alto 
preço do petróleo e com isso obter lucros gigantescos.

Sabe-se agora que o petróleo pode ser explorado praticamente em toda 
a parte, desde que se esteja disposto a investir nos altos custos de uma 
perfuração profunda. Qualquer país se pode tornar independente em 

matéria de energia. Simplesmente, os 
donos das petrolíferas querem países 
dependentes e que paguem caro pelo 
petróleo importado.

A afirmação de que existe um máximo 
na extracção de petróleo é, de facto, 
um golpe e uma mentira da elite global. 
Trata-se de construir uma escassez e 
um encarecimento artificial. Tudo se 
resume a negócios, lucro, poder e 
controle.

Aliás, é absolutamente claro para todos 
que o Iraque foi invadido por causa do 
petróleo. Somente, não foi para extrair o 
petróleo, mas, pelo contrário, para evitar 
que o petróleo iraquiano inundasse o 
mercado e os preços caíssem. Antes 
da guerra, o Iraque extraía seis milhões 
de barris por dia, e hoje não chega a 
dois milhões. A diferença foi retirada do 
mercado. Saddam Hussein ameaçou 
extrair quantidades enormes de petróleo 
e inundar o mercado.

Tal significou a sua sentença de morte, e por esse motivo o Iraque foi atacado 
e Saddam enforcado. Agora os EUA têm lá tropas permanentemente. 
Ninguém tem licença para explorar o petróleo do país com a segunda 
maior reserva petrolífera do mundo. Por isso, o Irão, com a terceira maior 
reserva petrolífera do mundo, é agora também ameaçado por querer 
construir «armas de destruição massiva».
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Agitando o sabre
(Clara Ferreira Alves, in Expresso, 29/01/2022)

Dos mesmos que lhe trouxeram a série ‘O Afeganistão’, chega agora ‘A 
Ucrânia’. Em streaming.

Há quem deseje uma sequela de ‘O Afeganistão’, ou talvez um filme com 
a história do homem que depois de vender um rim e as filhas, continua a 
passar fome.

Há muitas histórias. Tendo oferecido o país aos talibãs, a América resolveu 
congelar o dinheiro afegão e assassinar um povo que vive em guerra, 
uma guerra que não é bem sua, e sim das potências, desde 1979.

Quando os russos, sempre eles, invadiram a terra bravia.

Como Hollywood muito bem sabe, é difícil arranjar vilões tão bons como 
os russos, ele é o sotaque, ele é a corpulência, ele é a truculência, ele é 
a máfia, com uma reputação de malevolência que excede a da clássica 
Mossad. Os russos dão uns bandidos formidáveis. Vimos John Kirby, 
o porta-voz do Pentágono que nos disse que os soldados do exército 
afegão iriam defender o país dos talibãs porque a América os tinha 
treinado e armado, a agitar o sabre sobre a Ucrânia. A Ucrânia tem 
uma história com os americanos, tanto republicanos como democratas. 
O filho de Biden, quando era toxicodependente e andava dentro e fora 
da rehab, estava na administração de uma empresa ucraniana (também 
estava numa empresa chinesa, luzindo o doirado nome Biden). Nem 
precisava de pôr os pés em Kiev. Na pandilha trumpista, Rudy Giuliani 
e o entumescido Paul Manafort, entre outros, serviam de mensageiros 
das negociatas entre Trump, “a Ucrânia é um grande país, tenho muitos 
amigos ucranianos”, e o multimilionário Victor Pinchuk. Assim que 
Zelensky substituiu Poroshenko, Trump renovou os votos de amizade e 
cooperação. Em telefonemas vários com o Presidente ucraniano tentou 
que a Ucrânia investigasse as ligações de Biden júnior de modo a ver-se 
livre do pai. Zelensky prometeu, as pressões vinham de muitos lados, a 
Ucrânia é um país muito pressionado. Podia tornar-se uma espécie de 
grande Jordânia, sustentada por abonos.

É também um dos países mais corruptos do mundo, onde tudo tem de 
ser pago com luvas, como qualquer ucraniano sem poder e sem dinheiro 
sabe. De um teste a uma consulta médica, em plena pandemia, o oficial 
de serviço estende a mão. Pois é a este país sem rei nem roque, tal como 
o Afeganistão do corrupto regime pró-americano em Cabul, que a União 
Europeia promete dar, ou “emprestar”, quase €2 mil milhões de ajuda, 
por causa da guerra. Imagina-se a quantidade de oficialato do regime 
que está a fazer contas ao enxoval. Este é o método preferido pela União 
quando os problemas surgem e não quer envolver-se nem incomodar o 
amigo americano. Despejar dinheiro e enviar uns burocratas de Bruxelas 
e meia dúzia de soldados. Foi assim com o Médio Oriente, foi assim com 
o Afeganistão, será assim com a Ucrânia. Não seria inteiramente mau 
este pacifismo conivente se não fosse o problema da NATO.

A NATO entrou em desgraça e falência depois da interferência na Líbia. 
Obama arrependeu-se mil vezes da mudança de regime manu militari que 

conduziu a Líbia a um território fora da lei. Tanto mais que os americanos 
perceberam que por cada caça decrépito da NATO voavam dez caças 
último modelo da América. E também percebeu que Cameron e Sarkozy, 
dois estadistas de meia tigela, tinham recebido dinheiro de Kadhafi para 
as campanhas e agora tentavam abafar o caso, quando o filho do líbio os 
denunciou. A NATO começou a estrebuchar, visto que sem os americanos 
não existe. O maior exército da União era o britânico, e a seguir o francês, 
ocupado com o day after da Líbia nos países do Sahel. A Alemanha, 
sabe-se porquê, abstém-se. Com a entrada em cena de Trump, na mão 
de Putin, a NATO viu-se ameaçada de extinção e míngua de fundos. 
Foi salva pela Ucrânia. Não admira que os mais belicistas desta refrega 
sejam os chefes da NATO, que clamam em furibundas conferências de 
imprensa a necessidade de abrir uma frente de guerra oriental.

Tratando-se de Putin, um rufia que excede o vilão de James Bond, torna-
se difícil discordar. Mas… para quê picar o urso que não se pode eliminar?
Quando a glasnost vingou, os líderes russos tentaram a paz com a Europa 
e pediram apenas uma coisa, não humilhem a Rússia. Palavras de Ieltsin, 
que o Putin dos primórdios retomou. O Ocidente, inebriado com a vitória 
do capitalismo, fez orelhas moucas. O poder de Putin foi crescendo, e 
ninguém na Europa parecia interessado em travá-lo. O dinheiro russo 
foi muito bem recebido em Londres, e continua a ser, foi bem recebido 
na América, antes das sanções, foi bem recebido em todo o lado. Nós 
por cá, acabámos de vender um passaporte e uma nacionalidade a 
Abramovich depois de o Reino Unido a negar. Abramovich, o grande 
oligarca do clube dos oligarcas de Putin. O nosso inefável ministro dos 
Negócios Estrangeiros disse que era negócio limpo. O dinheiro russo 
foi bem recebido em Chipre, que se tornou uma colónia dos oligarcas 
e da lavagem do dinheiro, sem que a Europa, excepto naquela vez em 
que decidiu irritar-se e congelar os fundos, tivesse mostrado o ímpeto 
regenerador que mostrou com a Grécia e Portugal. No dia seguinte, e 
depois de uns telefonemas do Kremlin para Berlim, os aviões russos 
chegaram a Chipre para levar o dinheiro para Moscovo.

Tendo a mão na torneira do gás que impede o leste da Europa de morrer 
de frio, Putin sabe que a Alemanha não quer esta guerra. Sabe também 
que os americanos querem humilhá-lo e não será por causa de uma 
região perdida, Donbass, onde a guerra existe há muito tempo. A Ucrânia 
tem uma parte pró-russa e outra encostada ao dinheiro do Ocidente e 
ao bónus, e nunca será membro da NATO nem tem de ser. O convite de 
George Bush em 2008 foi tão lerdo como a sua política no Médio Oriente. 
Imaginem o México a aderir ao Pacto de Varsóvia. Picar o urso. O urso 
comeu-lhes o Presidente ao xadrez. Convém não subestimar Putin e a 
sua guerra secreta. Putin é perigoso, mas fazer da Ucrânia casus belli é 
ainda mais perigoso.

A América, assim que sai de uma guerra entra logo noutra. Não interessa 
ao complexo militar-industrial (sim, existe) ficar parado ou ter os brinquedos 
com ferrugem. Os países do Golfo Pérsico estão armados, a quem vender 
mais armas? Uma guerra bem longe da América e onde os europeus se 
sintam envolvidos é ideal porque a China não serve. Nem o antibelicista 
Biden consegue convencer um lóbi demasiado poderoso.

E decerto foi convencido que um inimigo externo unirá os divididos 
americanos. Ou servirá de distracção. As televisões precisam de uma 
guerra, mais audiências. Resta saber como é que os republicanos 
reagirão, com Trump metido no imbróglio. Lindsay Graham tem andado 
calado.

E os europeus? A Espanha, enquanto discute o divórcio da infanta Cristina, 
manda dois “buques” e uns caças. A Dinamarca, uma fragata. A França
napoleónica manda tropas para a Roménia e os Bálticos pedem mais 
armas, mais dinheiro. Portugal anda entretido com o gato “Zé Albino”. 
E a Alemanha sente que tem de pôr ordem no pedaço e mandar os 
diplomatas justificar o salário. Boris Johnson, entre dois copos e duas 
festarolas, talvez pudesse fumar o charuto de Churchill.

Com esta insanidade, digna dos ensaios de Gore Vidal, ou das 
comédias de Monty Python, quem ganha? A China. Com um grande 
sorriso amarelo. O Ocidente não ganha juízo.
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Rescaldo das eleições

Cada POVO tem sempre o governo 
que merece...

Por Raul Mesquita

Não mereceremos melhor? Diabos! Aqui há gato!

Passaram as Eleições Legislativas mas, melhor seria que nada tivessem 
feito. Não é somente imperdoável a decisão dos mais de 42 por cento 
de abstenções enquanto (li em qualquer parte) parece ter havido alguns 
problemas com as votações dos novos migrantes — cerca de 900 mil — 
que parecem ter votado....não sei porquê. Será o tal cerca de mil votos que 
surpreenderam António Costa e o fez ganhar a maioria? Será que estão 
dando a nacionalidade portuguesa nos mesmos moldes que o País? É só 
passar a fronteira... E o povo faz o quê? Estarão jogando com os migrantes 
como sendo geometria variável que aproximam da côr que lhes interessa 
fazer ganhar?

Geometria variável ou porcentagem variável?

Será então a razão de António Costa ao declarar que ele e Ricardo Araujo 
Pereira — medíocre humorista da praça pública que o entrevistou já no final 
do tempo permitido e o ajudou sem vergonha — têm uma linha vermelha em 
comum com quem não falam...apenas falta afirmar o habitual “ser pm, ou 
presidente, de todos os portugueses”.... 

No fundo, este texto será mais uma crítica ao Povo Português que mais 
uma vez, se deixou levar no conto do vigário, no momento em que Portugal 
atravessa um dos piores períodos da sua existência. Nunca em tempo algum, 
o País correu tanto risco de desaparecer.  Depois virão as lamentações e os 
arrependimentos. Mas será já muito tarde. Passadas estas ditas eleições virá 
o próximo embuste. A regionalização. Esse cancro, maldito, com que nos vão 
aproximando para  formar um só país na Península Ibérica e que nos tentam 
vender como o bem para todas as coisas, esquecendo o pior. Aquilo em que 
nada ajuda os cidadãos. Em contra partida, temos uma colossal fortuna a 
dormir debaixo de terra que explorada, daria substencionalmente para nivelar 
o nosso défice com a União Europeia. Mas, o Lítio interessa alguém? Os 
residentes do sector desaprovam qualquer exploração......e o Governo, num 
caso destes, nada faz para solucionar o problema como sendo, razão de 
Estado? O bem comum pode bem justificar medidas excepcionais. É caso de 
Um por todos e todos por UM.

Este será certamente o último governo dos xocialistas. António Costa pode 
bem por agora  dar abraços, selfies (copiando o seu “compadre”) e boas 
palavras porém, encontra-se entre dois fogos. Agradar à esquerda (mesmo 
com os 58 milhões de euros europeus...) e agradar à direita. Quando os 
“velhinhos” convencidos dos dons xocialistas de Mario Soares desaparecerem 
e os outros pensarão duas vezes na escolha a fazer, a direita — que gosto 
mais de chamar “bom senso” — lembrar-hes-á que a prioridade e caminho 
a seguir, será a perenidade da Pátria portuguesa. A sua dignidade. A sua 
salvação.

Enquanto a esquerda, apenas fala sem promover reformas, a posição da 
Direita será a de provocar o Governo no sentido de não admitir cedências de 
qualquer tipo. Temos assim o Governo de António Costa  entre dois fogos:o 
da Esquerda e o da Direita. Justifiquemos que este Governo não poderá 
desiludir porque “o grande desígno não é o  de ganhar eleições mas sim, 
reformar Portugal”.

Têm ao lado, algumas imagens da alegria de uns e a tristezas de outros. 

Os que ganharam e os que perderam.

Por nós, diremos, Pobre Portugal.  Pede ajuda quando for preciso.!
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Détruire Taïwan
par Gordon G. Chang

Traduction du texte original: Destroying Taiwan

•	 Le numéro Un chinois, Xi Jinping se moque de perdre TSMC [société 
de microprocesseurs], et plus encore d’être privé de toute l’industrie 
du semi-conducteur à Taiwan. Il s’emparera de l’île dût-il en faire une 
dalle radioactive inhabitable pendant mille ans.

•	 « La Chine réclamait Taiwan bien avant que TSMC produise des 
puces électroniques, et l’existence de TSMC ne modifie en rien cette 
volonté de puissance... La Chine veut Taiwan parce que, comme 
l›Allemagne nazie, c’est une puissance expansionniste... » - Michael 
Turton, chroniqueur, Taipei Times, 10 janvier 2022.

•	 Le régime chinois est terriblement sensible aux pertes humaines... 
McKinney et Harris pensent faux lorsqu’ils affirment qu’une course 
aux armements avec la Chine serait contre-productive. Xi sait qu’une 
invasion de Taiwan serait impopulaire en Chine car les citoyens de 
Chine continentale craignent pour la vie de leurs enfants..., il ne fera 
rien qui puisse conduire le régime communiste à sa fin.

•	 Richard Fisher, expert des questions militaires chinoises à 
l’International Assessment and Strategy Center (Centre international 
d’évaluation et de stratégie), a déclaré à Gatestone que les États-Unis 
peuvent sortir vainqueur d’une course aux armements avec la Chine. 
Fisher a raison. L’armée chinoise est non seulement en compétition 
avec les États-Unis, mais aussi avec les grands pays de la région, 
notamment le Japon et l’Australie.

•	 Le Parti communiste chinois en est à menacer les démocraties. 
Washington ne peut permettre à Pékin d’envahir l’une d’entre elles, 
qu’elle abrite ou non sur son sol les plus importants fabricants de 
puces électroniques au monde.

•	 « La destruction de la démocratie taïwanaise est, pour le Parti 
communiste chinois, une étape indispensable au processus de 
destruction de toutes les autres démocraties. » — Richard Fisher à 
Gatestone, janvier 2022.

•	 Si l’Amérique se portait au secours de Taïwan, elle ferait mieux que 
défendre l’île ; elle se défendrait elle-même.

•	
Le numéro Un chinois Xi Jinping se moque de perdre l’industrie des semi-
conducteurs s’il envahit Taiwan. Il s’emparera de l’île dût-il en faire une dalle 
radioactive inhabitable pendant mille ans. (Source image : iStock)
L’Amérique peut dissuader la Chine d’envahir Taïwan. Il lui suffit de la détruire 
ou plutôt de détruire son industrie de semiconducteurs, affirme un article 
de Parameters, le magazine trimestriel de l’US Army War College. Dans « 
Broken Nest : Deterring China from Invading Taiwan (Nid Brisé : Dissuader 
la Chine d’envahir Taïwan »), Jared McKinney de l›Air University et Peter 
Harris de l›Université d›État du Colorado affirment que Taiwan et Washington 
devraient s’entendre pour rendre l’île « inattractive ».

« Les États-Unis et Taïwan devraient mettre au point une stratégie ciblée 
de la terre brûlée qui non seulement ferait perdre à Taïwan tout son intérêt, 
mais rendrait l›île très coûteuse à entretenir pour un éventuel envahisseur », 
écrivent-ils dans l’article le plus téléchargé de l’US Army War College en 2021. 
Pour aboutir à cet objectif, « il suffirait de menacer de détruire les usines de 
la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le plus important 
fabricant de puces au monde et le plus important fournisseur de la Chine. »
McKinney et Harris ont titré leur article en référence à un proverbe chinois :   

« Sous un nid brisé peut-on trouver des œufs intacts ? »

Les Américains conçoivent les puces les plus rapides du monde mais n’en 
fabriquent aucune.

Taïwan le fait. L’île est de loin le leader mondial de la fabrication de semi-
conducteurs. Une entreprise, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
(TSMC), fabrique plus de la moitié des puces utilisées sur la planète et 90% 
des processeurs les plus avancés. TSMC et Samsung Electronics sont les 
deux seules sociétés capables de produire des puces de 5 nanomètres, les 
plus avancées au monde.

« Aujourd’hui, contrôler l’accès aux microprocesseurs, est un moyen de 
contrôler le monde », écrit Bob Anderson sur TheFederalist.com. L’industrie 
des semi-conducteurs est si stratégique que les Taiwanais eux-mêmes la 
considèrent comme un « bouclier de silicium » qui les protège d’une invasion 
chinoise.

Que l’argument du bouclier soit avancé par des Taïwanais ou des Américains, 
n’est qu’un vœu pieux. Oui, Pékin a spectaculairement échoué à développer 
sa propre industrie des semi-conducteurs et, oui, la Chine dépend totalement 
des puces électroniques de Taiwan. Mais en réalité, le numéro Un chinois 
Xi Jinping se moque de perdre TSMC et n’accorde guère d’importance à la 
perte de toute l’industrie des semi-conducteurs de Taiwan. Il convoite l’île et si 
nécessaire, il la transformera en dalle radioactive inhabitable pendant mille ans.

Xi a fondé sa conquête du pouvoir sur la prise de Taiwan. « En regardant vers 
l’avenir, les désaccords politiques entre les deux parties doivent trouver une 
solution, laquelle doit être construite étape par étape, et toutes ces questions 
ne sauraient être transmises de génération en génération », a-t-il déclaré en 
octobre 2013.

« La Chine voulait Taïwan bien avant que TSMC ne produise des microprocesseurs, 
et Taiwan demeure un objectif que TSMC existe ou non », a analysé ce mois-ci 
Michael Turton, résident de longue date à Taïwan et chroniqueur du Taipei Times. 
Dans sa réfutation de Broken Nest, Turton ajoute « La Chine veut Taiwan parce 
que, comme l’Allemagne nazie, elle est une puissance expansionniste mue par 
des idéologies racistes et une histoire raciste. »

McKinney et Harris se trompent sur un autre point fondamental. Ils affirment que 
des stratégies de dissuasion conventionnelles seront impuissantes à ralentir Xi.

Le tandem a tort car en réalité, le régime chinois est extraordinairement 
sensible aux pertes en vies humaines. Xi le sait, une invasion de Taiwan 
serait prodigieusement impopulaire tant les citoyens chinois craignent pour 
la vie ou l’intégrité physique de leurs enfants. Sauf contrainte extrême, Xi ne 
fera rien qui conduise à la fin du régime du Parti communiste.

McKinney et Harris sont donc totalement à côté de la plaque quand ils affirment 
qu’une course aux armements avec la Chine serait contre-productive.

Richard Fisher, analyste militaire chinois à l’International Assessment and 
Strategy Center (Centre international d’évaluation et de stratégie), a déclaré 
à Gatestone que les États-Unis peuvent sortir vainqueurs d’une compétition 
avec la Chine. Fisher a raison. L’armée chinoise fait une course aux armements 
non seulement avec les États-Unis, mais avec aussi nombre d’autres pays de 
la région, en particulier le Japon et l’Australie.

Malgré leurs mauvaises conclusions, McKinney et Harris ont toutefois le mérite 
d’avoir abordé une question sensible. « En vérité, ni Taïwan, ni les États-
Unis n›ont le moyen de repousser une invasion chinoise sans dommages 
collatéraux élevés pour le peuple taïwanais », affirment -ils sur le site Web 
Taiwan News. « C’est une réalité incontournable. »

Impossible de le nier, en effet. Les habitants de Taiwan, écrivent-ils, « doivent 
s›acclimater à l’impensable ».

Mais les Américains aussi. Car l’impensable est d’abord et avant tout, Taiwan 
entre les mains de Pékin. Depuis plus d’un siècle, l’Amérique a tracé son 
périmètre de défense occidental au large des côtes chinoises. Taïwan se trouve 
en plein milieu de cette ligne critique, là où les mers de Chine méridionale et 
orientale se rencontrent. De plus, Taiwan protège également le flanc sud de 
l’allié «pierre angulaire» de l’Amérique en Asie de l’Est, le Japon.

Au moment où le Parti communiste chinois attaque les démocraties, 
Washington ne peut permettre à Pékin d’absorber l’une d’entre elles, qu’elle 
abrite ou non les principaux fabricants de microprocesseurs au monde.

« Détruire la démocratie taïwanaise est le feu vert donné au Parti communiste 
chinois pour détruire toutes les autres démocraties », a souligné Fisher. « Tuer 
Taiwan est la première étape, mais la plus nécessaire, vers l’hégémonie. »

Si l’Amérique volait au secours de Taïwan, ce n’est pas seulement l’île qu’elle 
défendrait ; L’Amérique assurerait également sa propre défense.

Gordon G. Chang auteur de The Coming Collapse of China, est Distinguished 
Senior Fellow du Gatestone Institute et membre de son conseil consultatif


