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La Saint-Patrick de Montréal en 10 faits saillants

Kevin Murphy

1. Le Défilé de la Saint-Patrick de Montréal, qui défile chaque année 
depuis 1824, est le plus ancien du genre au Canada! À vrai dire, la parade 
a été interrompue en 1918 pour diverses raisons, dont la controverse liée 
à l’imposition de la conscription lors de la Première Guerre mondiale, 
mais elle a tout de même eu lieu, les Montréalais faisant fi des ordres de 
la ville.            
           
        
          Cont. page 3 et 4

Fête de la Saint-Patrick 2022
Texte Wikipédia

Photos net: autores identifiés

Kevin Murphy est vice-président senior des Sociétés 
irlandaises unis de Montreal et membre du conseil 

d’administration de la Société Saint-Patrick de Montréal

Beau temps, mauvais temps, le printemps fait son arrivée à Montréal 
au rythme de la plus grande parade de l’année. Certains prétendent 
même que notre Défilé de la Saint-Patrick est le troisième en 
importance dans le monde, mais nous nous en tiendrons aux 
véritables raisons qui font de la Saint-Patrick montréalaise un 
événement si extraordinaire.

La Saint-Patrick



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

2

 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
 Opinião

Advogado do Diabo...
Ainda ninguém pronunciou a última palavra sobre a crise das relações entre 
a Russia e e a Ucrânia. Muito se tem falado no entanto. Esquecendo todas as 
ameaças, todos os espectáculos das reações de populares aos elementos 
militares russos (poucos e fracos se vêem...), das histórias contadas pelos 
voluntários ao exílio por parte duma secção de famílias burguesas ucranias 
que, abandonam os seus  lares por empregos ocasionais no estrangeiro. 
E que, naturalmente, os media europeus e americanos dão pormenorizada 
expansão...bem ao seu modo!

Não devemos todavia, perder da mente de que este espectáculo a que 
assistimos diariamente na Televisão se deve na sua essência à projecção 
americana, à  demência do bureau oval da Casa Branca, ao querer da equipa 
democrata do  Presidente Biden, o homem (vice-Presidente americano) 
que terá aprendido  as manobras do ex-Presidente Obama, sob a tutela 
(?) da Presidente do Senado, a anti-Russa e italo-americana Nancy Pelosi.

O Presidente Biden não passa de um manda-chuva em dia ensoleirado. É 
um rei mandado que apenas diz ou faz, o que lhe dizem, enquanto preparam 
alguém que o substitua em próximas eleições. Não tem, nem cariz, nem 
vontade própria. Deixa no ar as respostas às questões dos profissionais da 
imprensa. Bastará assistir ao encontro entre Biden e o Presidente actor da 
Ucrânia e ouvir as reflexões (?) e sugestões do americano. Só para rir.

Penso que todos quantos se dedicam às questões internacionais estarão 
de acordo com a opinião de que se os russos assim quisessem, já há muito 
tempo teriam anexado a Ucrânia sem recorrer a armamentos especiais. Não 
esqueçamos que desde o século XIII a Ucrânia fazia parte da Sociedade 
Soviética — com perdas e ganhos, com e sem referendos — e que apenas 
a partir de 1991, ano da dislocação da URSS e dos seus países limítrofes 
e satélites, a Ucrânia obteve a sua independência. Tempos depois o 
conflito russo-ucraniado enveninou-se por causa da anexação da Crimeia 
e Sébastopol, regiões ucranianas desde 1954, feito unilateralmente em 
virtude de um referendo, aparentemente duvidoso,  em 2014.

Ora é sabido, que a base de submarinos nuleares russos se encontra em 
Sebastopol, região da Crimeia, e que os russos jamais abandonariam a 
sua frota submarina, ( a frota do Mar Negro) peso pesado em qualquer 
manifestação internacional por demais evidente que para os americanos 
ou para os seus demoníacos apoiantes na escala mundial, o ideal será 
sempre a redução dos armamentos russos, mesmo se por vezes, um tanto 
artesanais. Outro elemento que detiora as relações russo ucranianas é o 
mar de Azov, partilhado pelos dois países, que depois da Revolução Laranja 
em 2004 tem ampliado o mau relacionamento entre os dois estados, a que 
se juntaram as crises gaziérias de 2006 e 2008. Apesar de tudo, Moscovo 
tem procurado a renovação de relações mais amicais com a Ucrânia, nos 
planos económico, político e social.

De notar que na Ucrânia, os interesses económicos russos são em larga 
escala, controlando os mercados da energia e imprensa.

O resto, são interesses de ocidentais que seguindo desejos americanos 
utilizam imprensa escrita e televisiva, para forçar distúrbios e lavar os 
cérebros de revolucionários de pacotilha.

Angela Merkel — que considero a seguidora do querer de Hitler em fazer 
sem balas o IV Reich — tentou aproveitar-se dos simplórios europeus para 
a troco das fabulosas fortunas postas à disposição, reduzir exércitos e 
construção de armamentos, esperando a junção da Russia à Europa e assim 
poder controlar o antigo Império Czariano. Enganou-se e ao mesmo tempo, 
perdeu a protecção americana, tendo os milhares de forças especiais do 
Tio-Sam fechado bagagens e regressado às suas bases.

Não esqueçamos todavia de que em 1920 — depois de várias peripécias — 
a República socialista soviética da Ucrânia, Répública constitutiva da URSS 
foi instaurada, absorvendo o território da antiga República popular ucraniana 
fundada em Março de 1917 após a revolução russa. E que, em 1991 a 
Ucrânia possedia o terceiro maior armamento nuclear mundial que, entre 
1994 e 1996, devolveu à Russia 1900 armas nucleares estratégicas para 
serem desmanteladas segundo o estabelecido no Acordo (ou Memorando) 
de Budapeste, onde a Federação Russa e vários outros países, afirmam 
a sua abstinência de recorrer a ameaças ou ao emprego da força contra a 
integridade territorial ou à independência política da Ucrânia.
Agora estamos nisto. Há que encontrar uma saída, mais ou menos airosa, 
para resolver a situação, que já terá ido longe demais, esperando apenas 
de que nenhuma das forças em presença, caia na fantasia catastrófica 
de forçar o combate. Seria a polvilhação do planeta. O tal que querem 
salvaguardar...

Mas como é sabido, também, esta “mise en scène” na Ucrânia, serve para 
dar tempo a Xi Jinping de preparar autorizações e tudo o resto para poder 
invadir Taiwan...porque é ele o louco, o anti-americano enraivecido...
E ao falar em problemas inerentes à manutenção do planeta Terra, recordo 
a notícia saída há dias de que em Espanha (Cartagena) foi agora iniciada 
a construção da primeira fábrica de biocombustíveis avançados da Repsol 
na Penísula Ibérica. Quererá isto dizer que os países Espanha e Portugal já 
não existem, dando lugar a um único território — um lugar comum —  com 
o nome de Península Ibérica?

A fábrica, cuja empresa investe 200 milhões de euros, tem a capacidade 
para produzir 250.000 toneladas de biocombustíveis avançados por ano, 
para abastecimentos de aviões, camiões e carros, sendo uma alternativa 
sustentável, permitindo a redução de emissões de CO2 entre 65% e 85% 
comparativamente aos combustíveis tradicionais. E, melhor, evitarão 
a emissão de 900.000 toneladas de dióxio de carbono, esperando-se a 
entrada em funcionamento da fábrica no primeiro semestre de 2023. Como 
que, quando os grandes desta terra, com Covid ou sem Covid, se quiserem  
arranjam soluções....
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2. Des centaines de chars, de fanfares, de musiciens et de participants pa-
dent sur la rue Sainte-Catherine devant une foule composée de 250 000 à 
700 000 personnes, selon le temps qu’il fait, c’est-à-dire une douce journée 
printanière ou une joyeuse tempête hivernale! 
 

3. La première fête de la Saint-Patrick a été célébrée à Montréal en 1759 
par des soldats irlandais de la Garnison de Montréal, soit trois ans avant la 
première édition de la célèbre parade de New York.

4. Le premier Irlandais débarque au Canada vers 1661. Il s’agit de Tadhg 
Cornelius O’Brennan. Ce dernier fait partie d’une vague d’immigrants 
irlandais catholiques fuyant la guerre, les mauvaises récoltes et un appareil 
pénal intransigeant. Près de deux siècles plus tard, le nationaliste et 
intellectuel irlandais Edmund Bailey O’Callaghan est élu à l’Assemblée 
législative provinciale et Thomas D’Arcy McGee, alors l’un des futurs Pères 
de la Confédération, fait son entrée au parlement.  

(© Alison Slattery Photography)
5. La « pierre noire  » (Black Rock), ou la pierre commémorative irlandaise, 
est le premier monument érigé dans le monde – il y a 155 ans – à la mémoire 
des victimes de la grande famine. À l’époque, quelque 6 000 immigrants 
irlandais sont victimes d’une épidémie de typhus.

6. Au fil des années et de l’intensification de l’immigration irlandaise, plusieurs 
groupes ont géré l’organisation de la parade depuis 1824, dont l’homme 
d’affaires Michael Sullivan, de la Société Saint-Patrick de Montréal, les 
paroisses catholiques irlandaises de Montréal, l’Irish Protestant Benevolent 
Society, l’Ancient Order of Hibernians et les Sociétés irlandaises unies de 
Montréal, dont la fondation remonte à 1928.  

7. Le trèfle vert qui orne le drapeau de Montréal, aux côtés de la fleur de 
lys française, de la rose de Lancaster anglaise et galloise, du chardon 
écossais et du pin blanc des Premières Nations, témoigne de l’importance 
des Irlandais pour la ville.

8. Le défilé met bien sûr en vedette le Grand maréchal, coiffé de son haut-de-
forme noir (ou d’un vert attrayant si le maréchal est une femme), une reine 
et une princesse, de même que les cornemuses et les tambours du Black 
Watch, régiment royal écossais du Canada, mais également de nombreux 
autres groupes communautaires qui illustrent la diversité de la ville.  
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9. Une fois le défilé terminé, les anecdotes familiales et autres fables sont 
au cœur des conversations qui se prolongent dans les nombreux pubs 
irlandais authentiques (et dans les établissements « irlandais » d’un jour) 
qui longent l’itinéraire de la parade.

10. Le Défilé de la Saint-Patrick de Montréal est sans contredit un événement 
incontournable, et nous ne sommes pas les seuls à l’affirmer, car le National 
Geographic a classé notre événement parmi les dix plus remarquables 
parades de la Saint-Patrick dans le monde!

 ABCportuscale, OSBL bilingue, remercie tous les artistes photografes
 et auteurs, Net, qui ont donné vie à la fête des Irlandais 2022. Merci. 

Uns milhões a voar pela janela
A análise dos dados torna perceptível o motivo pelo qual o nível de água nas 
barragens está abaixo do normal: foi preciso produzir mais electricidade hídrica 
por causa do fecho das centrais a carvão.

Nas últimas semanas o país ficou a perceber que as generalidade das 
barragens, de norte a sul, se encontravam se encontram com a capacidade de 
armazenamento a um nível anormalmente baixo.

A explicação mais imediata, mas eventualmente não a mais correcta, seria que 
tudo se ficaria a dever à falta de chuva. Naturalmente que após a uma consulta 
dos dados históricos da meteorologia facilmente se fica a perceber que, apesar de 
um nível de pluviosidade ser inferior ao normal, esta redução não é particularmente 
significativa e se revela como incapaz de explicar a falta de água nas barragens.

Uma análise dos dados fornecidos pela REN e relativos ao balanço energético 
do Sistema Eléctrico Nacional, permite encontrar a principal explicação para este 
fenómeno e que se relaciona com a relativamente elevada produção de energia 
hídrica, nos últimos quatro meses de 2021. Esta apresenta sempre uma contribuição 
mensal que oscila 10,8%, para o mês de Setembro, e 16,9%, no mês de Dezembro.

Uma análise, mais detalhada e alongada no tempo, permite igualmente 
compreender que com a ausência da produção de energia vinda das antigas 
centrais a carvão do Pêgo e de Sines, o sistema ficou claramente deficitário, 
sendo necessário recorrer à quase totalidade da potência disponível das centrais 
de ciclo combinado a gás natural, à importação de electricidade e finalmente 
à disponibilidade hídrica (água das barragens). Fica assim absolutamente 
perceptível o motivo pelo qual o nível de água nas barragens é bastante abaixo 
do normal. Há necessidade de produzir electricidade.

É de igual destaque o saldo importador de energia eléctrica, em que após longos 
anos de neutralidade se transformou deficitariamente com a importação de 
electricidade de espanhola, cuja incorporação variou, no período anteriormente 
referido, entre 8,3% e 21,9% da totalidade do consumo.

Trata-se de uma situação para a qual diversos especialistas já tinham alertado, 
pois o encerramento precipitado das centrais a carvão (aproximadamente 2 GW) 
poderia tornar Portugal num país deficitário em termos de energia eléctrica. O 
ano de 2024 foi sendo sempre apontado como o ano a partir do qual faria sentido 
abdicar da incorporação do carvão, uma vez que nessa data o conjunto das três 
barragens do Tâmega (cerca de 1GW), pertencentes à Iberdrola, entraria em 
produção máxima, e ao que ainda se iriam somar as muitas centrais solares, 
ainda em construção. Tudo isto permitiria colmatar a ausência do carvão e 
realmente permitiria concretizar uma transição energética justa e sustentada.

Talvez o aspecto mais irónico, nesta completa ausência de percepção 
estratégica, relaciona-se com o facto de Espanha, apesar de ter centrais a 
carvão de eficiência muito inferior às portuguesas, ainda não as ter encerrado, 
servindo agora o sistema eléctrico português, que assim se encontra altamente 
dependente do carvão espanhol. Aliás esta situação foi alvo de um artigo do 
jornal espanhol ABC em 9 de Janeiro de 2022.

Neste momento Portugal vive uma dependência energética, ao nível de 
electricidade, como já não ocorria há décadas, um dependência que com a 
ausência das comentadas interligações de electricidade com França e Marrocos 
deixa Portugal numa situação estratégica de vulnerabilidade.

Mas a gravidade da situação não se limita à dependência estratégica externa, 
revela-se de um modo ainda mais severo quando se transforma a importação 
de electricidade espanhola em unidades monetárias. Pelo que multiplicando 
a energia importada pelo valor médio mensal de transacção no mercado 
grossista, ficamos a perceber que só nos últimos quatro meses de 2021 o saldo 
importador implicou que Portugal importasse, de Espanha, mais de 500 milhões 
de euros em electricidade, situação que claramente poderia ter sido evitada.

Pode-se dizer que a economia portuguesa apenas está a atirar dinheiro pela 
janela. Mas este hábito nacional, de atirar coisas pela janela, não é recente. 
Já Fernão Lopes, na crónica de D. João I, expõe como, em 1383, o Conde 
Andeiro é morto e o Bispo de Lisboa é atirado da torre da Sé abaixo. Situação 
semelhante ocorreu em 1 de Dezembro de 1640, quando o primeiro-ministro de 
então, Miguel de Vasconcelos, que governava em nome de Filipe III, é morto e o 
corpo arremessado da janela do Paço Real de Lisboa para o Terreiro do Paço.

Felizmente já não se atiram traidores ao reino pela janela, mas esta moda, do 
século XXI, de atirar dinheiro pela janela, também não será a mais desejável.

Mário Guedes
Engenheiro, antigo director-geral de Energia e Geologia
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Explicação clara, corajosa e 
didática de um bispo sobre 
o catolicismo e a ofensiva de 
género

Javier Lozano

Publicado no Religionenlibertad on 03/03/2022

O Bispo de Lincoln (EUA), o Bispo James Conley caracteriza-se pela sua 
clareza e determinação em proclamar o Evangelho sem medo, sempre com 
a verdade e o amor pela frente. E os frutos são visíveis.

Apesar de ser pastor de uma das mais pequenas dioceses do país, a sua 
voz é respeitada e ouvida. Das 193 dioceses dos Estados Unidos, esta 
pequena posição do Nebraska é 141ª por população, 131ª por número de 
católicos, 102ª por percentagem de católicos.  No entanto, apesar de ter 
apenas 95.000 católicos na sua diocese, ultrapassa os trinta seminaristas e 
está na liderança em número de vocações por católico.

Esta determinação que produz tantos frutos eclesiais também é aplicada 
por Monsenhor Conley na chamada batalha cultural. Tem-no feito hoje 
em dia também através de uma carta intitulada “A verdade nos tornará 
livres”, onde fala claramente e do ponto de vista católico sobre a questão 
do género, trans e LGBT.

O Bispo de Lincoln é membro do Comité dos Bispos Católicos dos EUA 
sobre Leigos, Casamento, Vida Familiar e Juventude, o que lhe permitiu 
ter uma visão em primeira mão de muitas das questões que assolam a 
sociedade ocidental.

O ataque ao casamento

“Todos sabemos que o casamento tradicional entre um homem e uma 
mulher, que se comprometem uns com os outros num inquebrável vínculo 
de amor, está hoje sob ataque na nossa cultura”, explica Monsenhor Conley.
Em 2015, o chamado casamento entre pessoas do mesmo sexo foi 
aprovado nos Estados Unidos. E neste momento há uma grande ofensiva, 
diz, de “uma ideologia que aceita que somos livres de escolher o nosso 
próprio sexo e até alterar fisicamente o nosso corpo do sexo biológico que 
recebemos à nascença”.

Desta forma, o Bispo de Lincoln enfatiza o verdadeiro ensino evangélico: 
“Aqueles que se encontram confusos sobre o seu próprio género e 
identidade, algo conhecido como disforia de género, merecem a nossa 
misericórdia e compaixão. Temos de ser lentos a julgar e a mostrar 
misericórdia a quem está a lutar para compreender o sentido da sua vida e 
a sua própria identidade.”

Amar o pecador e odiar o pecado

E acrescenta um aspeto muito importante: “mas misericórdia sem verdade 
é um falso tipo de misericórdia, um mero sentimentalismo. E a verdade 
impiedosa é um ditado frio e cruel que não reconhece as lutas e fraquezas 
da nossa humanidade caída.”

Para isso, recorda uma citação bem conhecida: “devemos amar o pecador, 
mas odiar o pecado.”

Nesta carta, o prelado insiste que não se pode “negar a verdade sobre a 
pessoa humana, o que sabemos ser verdade de Deus e dos ensinamentos 
da Igreja. A diferença sexual não é um acidente de Deus ou um defeito, é 
um dom que nos ajuda a aproximarmo-nos uns dos outros e de Deus.”

No que diz respeito a estas pessoas que se identificam com outro sexo, 
Monsenhor Conley afirma que “é uma realidade complicada que precisa de 
ser abordada com sensibilidade e verdade” porque “cada pessoa merece 
ser ouvida e tratada com respeito; é nossa responsabilidade responder às 
suas preocupações com compaixão, misericórdia e honestidade.”

Os mais prejudicados são, na sua opinião, as crianças quando são 
irresponsavelmente informadas de que podem “mudar” o seu sexo quando 
são hormonadas e o seu desenvolvimento futuro é perturbado, causando 
mesmo infertilidade para a sua fase adulta.

“Os pais merecem uma melhor orientação sobre estas importantes decisões, 
e instamos as instituições médicas a respeitarem o princípio médico básico 
de ‘primeiro, não façam mal’”, acrescenta o bispo.
Também é muito claro que “ a ideologia de género prejudica as pessoas e 
as sociedades semeando confusão e dúvidas”.

“Antropologia Cristã Saudável”

“As leis que procuram elevar a orientação sexual e a identidade de género 
como classes protegidas minam este facto básico da nossa biologia 
humana. Em vez de protegerem contra a discriminação injusta, estas 
políticas consagram uma falsa compreensão da pessoa humana nas 
nossas estruturas jurídicas.”

Perante uma situação como a do Ocidente, o Bispo Conley acredita que “a 
felicidade e a santidade humana são baseadas numa antropologia cristã 
saudável que reconhece a verdadeira dignidade de cada pessoa humana, 
criada à imagem e semelhança de Deus. E o dom da nossa sexualidade 
humana é vivido em toda a sua beleza e esplêndido no santuário sagrado 
do casamento, casamento aberto à nova vida humana.”

Para concluir a sua carta, recorda as palavras de Jesus que São João 
inclui no seu Evangelho: “a verdade vos libertará”. Estas palavras de Cristo, 
insiste o bispo, “chamem cristãos de todas as idades para abraçarem a 
verdade de quem somos. Somos chamados não só a viver estas verdades 
nas nossas paróquias e casas, mas somos chamados a vivê-las na praça 
pública para o bem comum.”
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La « Fin des Temps» 
pour Xi Jinping 

Implique-t-elle la 
Guerre Pour la Chine 

et le reste du Monde ?

par Gordon G. Chang
27 février 2022

Traduction du texte original: Will Xi Jinping’s ‘End of Days’ Plunge China 
and the World into War?

Xi Jinping, l’homme le plus puissant de Chine dispose d’un « énorme volant 
d’ennemis intérieurs ». — Gregory Copley, président de l’International 
Strategic Studies Association et rédacteur en chef de Defence & Foreign 
Affairs Strategic Policy, au Gatestone Institute, février 2022.

Xi a créé cette opposition. Après avoir été nommé président de la République 
populaire de Chine fin 2012, il a concentré tous les pouvoirs entre ses mains, 
puis a emprisonné des dizaines de milliers d’opposants dans des purges 
maquillées en campagnes «anti-corruption».

Pékin qui panique a ajouté le mois dernier mille milliards de dollars de 
nouvelles dépenses budgétaires, une augmentation record... Lorsque ladite 
« dette cachée » est incluse, la dette totale du pays s’élève à environ 350% 
de produit intérieur brut.

Il ne faut pas s’étonner que les entreprises chinoises fassent faillite. La crise 
de la dette est si grave qu’elle peut faire chuter l’économie chinoise, et avec 
elle les systèmes financier et politique du pays.

Ultime signe de détresse, «Fang Zhou et la Chine»... a écrit un essai de 
42 000 caractères intitulé «Une évaluation objective de Xi Jinping». Cette 
charge anti-Xi, a été publiée le 19 janvier sur le site Internet 6park parrainé 
par la Chine. Elle semble être l’œuvre de plusieurs membres de la faction 
de Shanghai du Parti communiste chinois. Cette faction dirigée par Jiang 
Zemin, ancien président de la République, tire à feu continu sur Xi et mène 
maintenant la charge contre lui.

Les problèmes de Xi peuvent malheureusement devenir nos problèmes. 
Pour diverses raisons de politique intérieure, Xi dispose d’un seuil de risque 
très bas et a de nombreuses raisons de s’en prendre à un pays tiers pour 
détourner tant les critiques des élites que le mécontentement populaire.

Le Parti communiste chinois a toujours cru que sa lutte avec les États-
Unis était existentielle – en mai 2019, le très officiel Quotidien du Peuple 
a déclaré une « guerre populaire » contre l’Amérique – mais l’hostilité est 
devenue beaucoup plus évidente au cours de l’année écoulée.

Un anti-américanisme virulent suggère que Xi Jinping cherche une bonne 
raison de frapper l’Amérique. Le régime chinois utilise souvent ses médias 
ainsi, pour lancer un avertissement dans un premier temps, puis annoncer 
son action.

Xi Jinping, l’homme le plus puissant de Chine, a créé son opposition. Après 
être devenu président de la République populaire de Chine à la fin de 
2012, il a concentré tous les pouvoirs entre ses mains, puis a emprisonné 
des dizaines de milliers d’opposants au cours de purges maquillées en 
campagnes «anti-corruption». Les problèmes de Xi, malheureusement, 
peuvent devenir nos problèmes. Un anti-américanisme virulent laisse 
à penser que Xi cherche une porte de sortie en ouvrant un conflit avec 
l’Amérique. Sur la photo : Xi au Grand Palais du Peuple le 28 mai 2020 à 
Pékin. (Photo de Kevin Frayer/Getty Images)

Lorsque les chauffeurs routiers canadiens ont paralysé Ottawa, capitale 
fédérale, et bloqué les points de passage entre le Canada et les Etats Unis, 
certains ont parlé d’ « insurrection nationale ». Des manifestations de masse 
ont suivi un peu partout dans le monde démocratique. Après deux années 
de contraintes, soudain, les gens en ont eu assez des obligations liées à la 
lutte contre la pandémie.

Rien de tel en Chine. Dans ce pays le plus densément peuplé de la planète, 
les contrôles liés au COVID-19 demeurent les plus stricts au monde. 
Personne en République populaire de Chine ne manifeste contre les 
mesures anti-coronavirus.

Mais il ne faut pas se fier aux apparences, la situation en Chine n’est calme 
qu’en apparence. Xi Jinping fait en réalité, face à une « fin des temps 
», comme l’affirme dans un essai récent un panel de personnalités de 
l’opposition. La révolte à laquelle Xi doit faire face ne se situe pas dans 
la société mais au sommet même du parti communiste chinois. Comme 
Gregory Copley, président de l’International Strategic Studies Association, l’a 
dit à Gatestone, Xi Jinping, le puissant dirigeant chinois, affronte aujourd’hui 
un « énorme volant d’ennemis intérieurs ».

Xi a lui-même créé cette opposition. Après s’être hissé sur la plus haute 
marche du pouvoir à la fin de 2012, il a concentré le pouvoir entre ses 
mains, puis a emprisonné des dizaines de milliers d’opposants à l’occasion 
de purges qualifiées de campagnes «anti-corruption».

Xi a également fait de la pandémie un outil politique. Comme le souligne 
Copley, rédacteur en chef de Defence & Foreign Affairs Strategic Policy, « la 
politique ‘zéro COVID’ de Xi à moins eu pour but de stopper la propagation 
du virus que de réprimer ses opposants, tant dans la société qu’au sein du 
Parti ».

Mais un « large éventail » d’opposants subsiste qui a commencé de 
riposter. L’hostilité à Xi à un contenu économique, car c’est là ou le dirigeant 
chinois est le plus vulnérable. La croissance est stagnante et la campagne 
draconienne contre le COVID - tests massifs, traçage systématique des 
cas-contacts, verrouillages stricts - a évidemment sapé la consommation, 
que Pékin considère comme étant le moteur de l’économie.

Pékin panique au point d’avoir injecté près de mille milliards de dollars de 
dépenses budgétaires nouvelles le mois dernier, une augmentation record. 
Les technocrates chinois jouent également les sournois : ils se sont lancés 
dans ce que le fameux Andrew Collier de Global Source Partners, appelle 
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la « stimulation cachée » - à savoir une politique de subventions menée 
par les gouvernements locaux et les entreprises publiques, afin que le 
gouvernement central n’apparaisse pas comme l’incitateur en chef.

La Chine a besoin d’une économie dynamique pour financer d’énormes 
dettes, lesquelles ont commencé de s’accumuler quand Pékin a surstimulé 
l’économie à partir de 2008. Si l’on inclut ce que les économistes appellent 
la « dette cachée », l’endettement du pays s’élève aujourd’hui à environ 
350% du Produit intérieur brut.

Ce n’est pas un hasard si les faillites d’entreprises deviennent la norme. La 
crise de la dette est si grave qu’elle peut faire chuter l’économie chinoise en 
son entier, et avec elle les systèmes financier et politique du pays.

Trente ans durant, le numéro Un chinois était indemne de toute critique 
parce que les décisions importantes étaient assumées par les grandes 
figures du Parti communiste chinois. En prenant le pouvoir, Xi Jinping a mis 
fin à ce système de co-responsabilité. En concentrant le pouvoir entre ses 
mains, il se présente comme seul responsable de la situation. Aujourd’hui 
que le système commence à gripper, Xi, surnommé le « président de tout 
», sent le soufre.

Des signes indubitables de fractures apparaissent au sein de la Nomenklatura. 
L’alerte la plus récente porte le nom de « Fang Zhou et la Chine ». « Fang 
Zhou », pseudonyme signifiant « arche » – est l’auteur d’un essai de 42 000 
caractères intitulé « Une évaluation objective de Xi Jinping ». Cette charge 
anti-Xi, publiée le 19 janvier sur le site 6park financé par la Chine, semble 
être l’œuvre de plusieurs membres du Parti qui appartiennent au groupe dit 
de Shanghai. Cette faction dirigée par l’ancien président de la République 
Jiang Zemin tire à boulets rouges sur Xi et pilote la charge contre lui.

L’article de Fang Zhou intègre des critiques qui ont déjà été exprimées, mais 
le reproche est aujourd’hui plus global. Pour dire les choses simplement, 
Fang reproche notamment à Xi d’avoir ruiné l’économie.

Dans une section intitulée « Dénouement de Xi Jinping » ou « La Fin des 
Temps » Fang écrit que « Xi sera l’architecte de sa propre défaite » : « sa 
gouvernance est tout simplement insoutenable ; les faux pas politiques se 
succèderont et iront croissant ».

Fang ajoute que Xi a profité d’une faible opposition politique sans rien 
accomplir de significatif. « La politique de Xi a été rétrograde et peu originale, 
avec des succès mineurs et de nombreuses erreurs », écrit Geremie Barme 
de l’Asia Society, qui a traduit l’essai signé Fang Zhou. Fang pense que 
l’œuvre de Xi « mérite une note inférieure à zéro ».

Xi n’est pas du genre à accepter que des zéros pointés entravent son règne. 
Les normes du Parti communiste l’obligent à se retirer au prochain Congrès 
National, le 20e du genre, qui aura lieu cet automne selon la tradition. Xi 
veut évidemment un troisième mandat de secrétaire général, ce qui serait 
sans précédent afin qu’il puisse devenir, comme le disent les étrangers, « 
dictateur à vie ». La plupart des observateurs s’attendent à ce qu’il obtienne 
gain de cause.

Peut-être. L’essai de Fang Zhou montre en tous cas qu’au sein du Parti 
communiste chinois, des dirigeants sont prêts à prendre des risques en 
exprimant publiquement leurs désaccords. Xi Jinping sait désormais qu’il 
mène le combat de sa vie.

Les problèmes de Xi, malheureusement, pourraient bien devenir nos 
problèmes. Diverses questions de politique interne, des risques élevés 
pourraient inciter le dirigeant chinois à s’en prendre à un autre pays pour 
détourner les critiques des élites et le mécontentement populaire.

En 1966, Mao Zedong, le premier dirigeant de la Chine communiste, a 
lancé la révolution culturelle laquelle a duré dix ans, pour se débarrasser de 
ses ennemis politiques à Pékin. Xi fait se retrouve dans la même position, 
notamment avec son programme de «prospérité commune», qui pourrait 
ramener la Chine aux années 1950.

Contrairement à Mao, Xi est en position de plonger le monde dans la guerre, 
et les circunstances pourraient l’inciter à agir.

Xi vise les États-Unis. Le 29 août 2021, le très officiel Quotidien du Peuple 
a accusé l’Amérique de lancer des attaques « barbares » contre la nation 
chinoise. Le 21 de ce mois, Global Times, un média contrôlé par le Quotidien 

du Peuple, a insinué que les États-Unis conspiraient avec les « ennemis » 
de la Chine.

Le Parti communiste chinois a toujours affirmé que sa lutte avec les États-
Unis était existentielle – en mai 2019, le Quotidien du peuple a déclaré 
une « guerre populaire » contre l’Amérique – mais, depuis un an, l’hostilité 
s’affiche sans aucune nuance.

Ce nouvel antiaméricanisme virulent pourrait signifier que Xi Jinping a 
besoin d’une justification pour frapper l’Amérique. Le régime chinois utilise 
souvent ses médias ainsi, lancer un avertissement d’abord, puis informer 
de ses actions.

Désormais, l’Amérique est prévenue.

Gordon G. Chang, auteur de The Coming Collapse of China (L’effondrement 
à venir de la Chine), est Distinguished Senior Fellow du Gatestone Institute 
et membre de son conseil consultatif.
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Passeio Marítimo - Oeiras

Passeio Marítimo - Oeiras



Poema da Terra Adubada
 
Por detrás das árvores não se escondem faunos, não.
Por detrás das árvores escondem-se os soldados com 
granadas de mão.

As árvores são belas com os troncos dourados.
São boas e largas para esconder soldados.

Não é o vento que rumoreja nas folhas,não é o vento, 
não.
São os corpos dos soldados rastejando no chão.

O brilho súbito não é do limbo das folhas verdes 
reluzentes.
É das lâminas das facas que os soldados apertam entre 
os dentes.

As rubras flores vermelhas não são papoilas, não.
É o sangue dos soldados que está vertido no chão.

Não são vespas, nem besoiros, nem pássaros a 
assobiar.
São os silvos das balas cortando a espessura do ar.

Depois os lavradores
rasgarão a terra com a lâmina aguda dos arados,
e a terra dará vinho e pão e flores
adubada com os corpos dos soldados.

António Gedeão, Linhas de Força (1967)

OPINIÃO

Ver ou não ver
Os movimentos preliminares da III Guerra Mundial estão em curso: para 
o Ocidente ver – ou não ver.

   Por Vasco Pulido Valente
27 de Fevereiro de 2015

Vem na Wikipédia, mas convém repetir, que a Rússia é uma federação 
de 22 repúblicas, 46 regiões autónomas (como a da Madeira) e nove 
territórios. Pior ainda, tem 160 etnias diferentes, 100 línguas diferentes, 
quatro grandes religiões diferentes (a ortodoxa, a islamita, a judaica e a 
budista) e uma enorme variedade de seitas, que constantemente varia e 
se multiplica. Tudo isto para uma população relativamente pequena de 
140 milhões de habitantes. Qualquer pessoa de senso compreenderá 
que, segundo um velho hábito do século XVIII, chamamos Rússia 
a um Império que só pode ser governado autocraticamente e onde a 
democracia está para sempre condenada.

O autocrata de hoje já não é o czar Nicolau II, nem Lenine, nem Estaline, 
nem Khruschev, nem Brejnev. É um antigo membro da polícia secreta e, 
por consequência, um dissimulador, um mentiroso, um torcionário e um 
assassino, que dá pelo nome de Putin e que preside a uma cleptocracia, 
largamente caótica, a que só a violência e o seu arbítrio garantem uma 
vaga coesão e uma aparência de Estado. Além disso, na falta de uma 
legitimidade dinástica como a dos Romanov, ou ideológica como a URSS, 
Putin precisa, para se ir aguentando, de invocar a legitimidade imperial, 
principalmente depois da maior derrota que o Império sofreu desde 1613. 
O que não seria importante, se depois da implosão do comunismo a 
Rússia não permanecesse a segunda potência militar do mundo.

E se a Europa não se tivesse desarmado, como desarmou, para pagar o 
Estado social. A Inglaterra, por exemplo, gasta em defesa menos do que 
2 por cento do PIB, no momento em que Putin (de resto, provocado pela 
França e pela Alemanha) embarcou numa política claramente agressiva 
e revanchista. A Crimeia foi o primeiro objectivo, como já o fora para 
Catarina, porque o Império fica fechado ao exterior sem um porto de água 
quente; e o segundo foi parte da bacia do Donetsk, porque a Crimeia não 
serve de nada sem uma ligação fácil e segura ao coração do Império. 
Estaline e Hitler perceberam este ponto essencial. Putin também; e não 
há a sombra de uma dúvida de que não recuará. Como, tarde ou cedo, 
vai acabar por querer que as repúblicas bálticas voltem ao seu domínio e 
que a Ásia Central aceite obedientemente a sua ordem. Os movimentos 
preliminares da III Guerra Mundial estão em curso: para o Ocidente ver 
– ou não ver.
    Este texto foi escrito em 2015...
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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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O síndroma do bicho-da-seda
Durante décadas construímos uma civilização-casulo. Ou seja um mundo 
suficientemente rico para pagar para que não o ataquem. Mas agora o 
nosso casulo foi brutalmente rasgado pela brutalidade de Putin.

27 fev 2022   
Por HELENA MATOS

De repente a pandemia acabou. Os rostos que vemos na televisão têm 
lágrimas e não máscaras. Percebemos que nos abrigos de Kiev a distância 
social não existe. E que os passaportes voltaram a certificar nacionalidades 
e não vacinas contra a COVID. Mais desconcertantemente ainda vemos as 
mulheres fugindo com os filhos e os homens, entre os 18 e os 60 anos, ficando 
para trás pois a mobilização proíbe-os de partir (o que será que a legislação 
sobre a identidade de género dirá sobre esta óbvia discriminação?)… O 
mundo teima em existir para lá do nosso casulo, não é? Em estraçalhar as 
verdades convenientes em que nos vamos embrulhando.

Durante décadas construímos uma civilização-casulo. Ou seja um mundo 
suficientemente rico para pagar a outros para que não o ataquem.

Suficientemente acomodado para ignorar o reverso das causas com que 
entretém o ócio e ilude o vazio deixado pelo medo de enfrentar a realidade.
Suficientemente entorpecido para ter feito do recuo a táctica que lhe permite 
lavar as mãos em todas as situações.

Mas agora o nosso casulo foi brutalmente rasgado pelo brutalidade de 
Putin. E descobrimos estupefactos que não só não podemos escapar ao 
mundo que rodeia o nosso casulo mas também que ele é constituído por 
uma teia de meias verdades.

Por exemplo, como foi possível termos levados os últimos anos a fechar 
centrais nucleares e a carvão na Europa sabendo que isso aumentaria a 
dependência do gás russo? Ah claro íamos salvar o planeta! Não interessa 
que não tenhamos instalada capacidade para produzir energia de forma 
alternativa nem sequer que estas energias não sejam, pelo menos por 
enquanto, uma alternativa: íamos ser os campeões do mundo da transição 
energética fosse isso o que fosse! Ou mais precisamente transitámos para 
uma dependência crescente do gás proveniente da Rússia!

Essa dependência estava aí à nossa frente mas para que os riscos que ela 
representa se tornassem assunto de discussão foi necessário que Putin 
mandasse as suas tropas para Kiev. Na verdade a intervenção russa na 
Geórgia em 2008 não impediu que dois anos depois começasse a ser 
construído o Nord Stream 1 para levar gás da Rússia para a Alemanha. 
E em Maio de 2018 quando começou a ser construído o gasoduto Nord 
Stream 2 Putin já tinha anexado a Crimeia (2014) e nas zonas de Donetsk e 
Lugansk transformava em letra mais ou menos morta os Acordos de Minsk. 
Mesmo agora em 2022, se Putin se tivesse “limitado” a apoiar militarmente 
a criação das repúblicas de Donetsk e Lugansk, seria muito provavelmente 
o convidado de honra da cerimónia de inauguração do Nord Stream 2.

Tanta imprevidência nesta Europa foi possível porque as reputações 
constroem-se a partir de discursos sobre as intenções e não sobre os 
factos. O que contava era dizer que íamos fechar centrais, ser verdes, 
amigos do planeta… Podemos agora amaldiçoar Putin mas ele apenas se 
aproveitou das fragilidades a que nós mesmos nos conduzimos. A cada 
sobressalto na nossa letargia interrogamo-nos sobre o nosso movimento 
(subreptício, naturalmente) que pode ter desencadeado essa desordem 
à nossa volta. O alargamento da NATO é a justificação mais óbvia mas 
não só a Ucrânia não faz parte da NATO como nem se vislumbrava que 
viesse a fazer. Era sobretudo a UE que estava e está em causa. Putin está 
preparado para o jogo dos equilíbrios militares com a NATO, o que era e é 
de facto desafiador do seu poder é a possibilidade de ter no que considera 
sua área de influência países que escapem à sua lógica de poder político.

Quero acreditar que esta vontade de acreditar no que nos permite manter-
nos no nosso casulo é a manifestação do instinto de sobrevivência 
de uma sociedade envelhecida e acomodada. Só assim se entende 
que ao mesmo tempo que tomamos consciência da situação a que nos 
conduziu a dependência do gás russo façamos tudo por ignorar essa outra 
dependência em que nos vamos enredando. Falo naturalmente da China 
e muito particularmente do controlo que empresas chinesas exercem em 

importantes terminais de portos europeu. Já aconteceu no Pireu, Antuérpia, 
Roterdão, Valência e Bilbao. Será que não devemos prestar mais 
atenção aos interesses em torno do porto de Sines? Que outras razões 
não existissem há que ter em conta que os navios que transportam gás 
alternativo ao proveniente da Rússia têm de aportar a algum lado!

Mas a tentação de voltar para o casulo é grande não é?

Por fim, uma pergunta e uma aposta: desde quando se tornou óbvio que 
Putin ia levar a cabo uma intervenção na Ucrânia e que não se tratava 
apenas de um bluff? Eu aposto no dia 8 de Fevereiro. O dia em que o 
iate Graceful, propriedade de Vladimir Putin, deixou precipitadamente o 
estaleiro em que estava em Hamburgo, na Alemanha, para se dirigir para o 
enclave russo de Kaliningrado.

O que também gostava de saber mas nem ouso apostar é se Putin também 
fez contas ao tempo em que os europeus aceitarão sem protestos o impacto 
que as sanções à Rússia vai ter nos seus rendimentos e na recuperação da 
sua economia. Mais cedo ou mais tarde a nostalgia do casulo vai chegar.
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Un Plan pour la Paix en Europe
par Richard Kemp

12 mars 2022

Traduction du texte original: A Plan for Peace in Europe

Les prochaines cibles de Poutine pourraient être la Moldavie ou les 
Pays Baltes, Etats qu’il semble considérer, à l’instar de l’Ukraine, comme 
illégitimes et relevant de la sphère d’influence russe. Si l’Occident souhaite 
éviter d’autres souffrances et bains de sang, il doit tout mettre en œuvre 
pour que l’agression russe échoue. (Photo by Alexey Nikolsky/Sputnik/AFP 
via Getty Images)

L’OTAN devrait avoir pour objectif stratégique de faire tomber le président 
russe Vladimir Poutine et de le remplacer par un dirigeant moins dangereux. 
A défaut, l’action diplomatique et économique occidentale doit imposer des 
contraintes sévères aux oligarques russes et des souffrances aux citoyens 
ordinaires ; il faut que cette aventure conduise à l’implosion du système.

La présence de Poutine au pouvoir laisse planer une menace permanente 
pour l’OTAN, l’Europe et le monde. La loi russe lui permet de conserver 
le pouvoir jusqu’à 2036 au moins, délai largement suffisant pour recréer 
l’Union soviétique sous une forme ou une autre, refaire de la Russie une 
superpuissance, repousser l’OTAN, et organiser la domination de Moscou 
sur ses voisins orientaux. Et voilà que Poutine réclame maintenant le 
désarmement nucléaire de l’Europe.

Les prochaines cibles de Poutine pourraient être la Moldavie ou les Pays 
Baltes, Etats qui, à l’instar de l’Ukraine, sont considérés comme « illégitimes 
» et relevant de la sphère d’influence russe. Si l’Occident souhaite éviter 
d’autres souffrances et bains de sang, tout doit être mis en oeuvre pour 
que cette agression échoue. Aujourd’hui, les Etats-membres de l’OTAN 
agissent de manière coordonnée et un régime de sanctions sans précédent 
pousse l’économie russe au bord du gouffre. Pour mettre fin aux ambitions 
plus larges de Poutine, il est également essentiel que l’OTAN aide l’armée 
ukrainienne à se maintenir au combat, finance son effort de guerre et 
fournisse armes et équipements militaires aux forces ukrainiennes.

Au cas - loin d’être improbable -, ou Poutine l’emporterait, un soutien à la 
résistance ukrainienne devrait être mis aussitôt en place avec des armes, 
du renseignement et de la surveillance, des cyber-capacités offensives, et 
l’envoi de conseillers clandestins. Moscou doit s’embourber en Ukraine avec 
un flot de sacs mortuaires retournant en Russie (plutôt que mystérieusement 
«disparus» dans les sinistres crématoires mobiles qui, selon le président 
ukrainien Volodymyr Zelenskyy, accompagnent les forces russes). Personne 
ne se réjouit de voir mourir des conscrits russes, mais de lourdes pertes 
peuvent décourager de nouvelles agressions et déstabiliser le régime de 
Poutine.

Jusqu’à aujourd’hui, l’Occident imposait des sanctions qui s’affadissaient 
au fur et à mesure que la situation se stabilisait. C’est ce qui s’est passé en 
2014, quand Poutine a envahi la Crimée, et c’est ce qui se passe avec l’Iran 

qui agresse ses voisins du Moyen-Orient et finalise un programme d’armes 
nucléaires. Cela ne doit pas arriver avec Poutine. Les pays occidentaux 
devraient donner un caractère permanent à leurs sanctions et à toutes les 
autres mesures de rétorsion. Ces sanctions devraient aller jusqu’à la rupture 
des relations diplomatiques, l’interdiction des exportations, la fermeture des 
ports, des espaces aériens et des aéroports ainsi que l’exclusion des équipes 
russes de toutes les compétitions sportives et de tous les événements 
culturels et scientifiques.

Certains ont suggéré que les pays occidentaux refusent d’admettre le 
moindre citoyen russe sur leur territoire. D’autres ont proposé d’expulser 
ceux qui s’y trouvent déjà. Une telle mesure pénaliserait les Russes 
ordinaires qui aujourd’hui, sont indifférents aux sanctions qui punissent une 
poignée d’oligarques lointains.

La guerre que mène la Russie est une agression au regard du droit 
international, et son caractère illégal est aggravé par les nombreuses 
informations qui nous parviennent concernant les crimes de guerre commis 
sur le sol de l’Ukraine, avec des allégations de ciblage délibéré de populations 
civiles. Ces crimes vont probablement continuer et augmenter. Toutes ces 
atrocités devraient faire l’objet d’un recensement systématique pour traduire 
les responsables devant la Cour pénale internationale de La Haye, avec 
mise en examen des dirigeants russes pour crimes contre l’humanité.

En bref, la politique d’isolement doit avoir pour but de transformer la Russie 
en paria non seulement au fur et à mesure de l’invasion de l’Ukraine, 
mais aussi longtemps que nécessaire. Ces pénitences auront un effet à 
rebours, car la Russie ripostera avec ses propres sanctions et restrictions. 
Mais nos difficultés peuvent être atténuées par une élimination progressive 
de notre dépendance à l’égard des produits énergétiques russes, et une 
augmentation de nos approvisionnements en provenance d’Afrique du Nord, 
de l’Adriatique et de la Méditerranée. Les États-Unis peuvent réduire leur 
dépendance en relançant le Keystone pipeline, le plus grand distributeur 
de pétrole au monde, que le président Joe Biden a fermé au premier jour 
de son mandat, et aussi en relançant le gaz et le pétrole de schiste et en 
construisant des centrales nucléaires.

Poutine pourrait être tenté de se venger des pays occidentaux par des actes 
de cyberguerre et des assassinats qui sont sa marque de fabrique. C’est 
pourquoi il importe de développer nos cyberdéfenses, nos capacités de 
renseignement et toutes nos autres capacités offensives pour contrer et 
infliger de graves dommages aux agences d’espionnage russes.

Le Parti communiste chinois atténuera les effets du boycott infligé à la Russie. 
La Chine a d’ores et déjà entrepris d’acheter les produits énergétiques 
russes qui ne trouvent plus à se placer en Europe. Certains craignent que 
trop de sanctions occidentales ne jettent la Russie dans les bras de la Chine. 
Mais le rapprochement a déjà eu lieu : la Russie est le principal bénéficiaire 
du soutien financier chinois dans le monde, et Poutine et Xi sont liés par un 
accord militaire.

Pendant ce temps, les armées de l’OTAN doivent être reconstruites – comme 
l’Allemagne vient, remarquablement, de promettre de le faire – et déployées 
ostensiblement au Nord et à l’Est de l’Europe, dans tous les pays qui se 
trouvent dans la ligne de mire immédiate de Poutine. La Grande-Bretagne, 
par exemple, a décidé l’année dernière, de réduire plus encore ses unités 
de chars et d’infanterie. Non seulement ces coupes claires devraient être 
annulées, mais elles devraient être inversées. Toutes les forces militaires 
devraient être reconstituées aux niveaux de la guerre froide des années 
1980.

Partout où Poutine exige que les forces de l’OTAN se retirent, celles-ci 
doivent être présentes et bien visibles. Certains y verront une provocation, 
mais c’est en réalité un signe d’autorité car la dissuasion doit prendre le 
pas sur l’apaisement. Poutine affirme que l’OTAN le menace, mais ses 
accusations - et il en est parfaitement conscient – ne sont là que pour 
servir d’alibi à ses ambitions territoriales et à ses craintes que la liberté et 
la prospérité occidentales ne sapent son autorité sur la population russe. 
Poutine sait que l’OTAN est une alliance purement défensive qui ne menace 
pas la Russie. Si l’OTAN - que la débâcle de Biden en Afghanistan a affaibli 
- veut retrouver sa crédibilité d’antan, elle doit retrouver sa force – à savoir 
sa puissance militaire, mais aussi la volonté politique de l’utiliser.

Les États-Unis et l’OTAN pourraient ne pas vouloir – ou rencontrer des 
difficultés à - faire chuter Poutine. Si le changement de régime devait 
être laissé aux forces de de l’intérieur, en plus des actions économiques, 
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diplomatiques et juridiques contre la Russie et les responsables de cette 
guerre, il nous faudrait alors soutenir et encourager au maximum tous 
les successeurs potentiels de Poutine que nous aurions identifié comme 
raisonnables et modérés.

Les difficultés ne doivent pas être sous-estimées. Le principal opposant à 
Poutine, Alexei Navalny, que les services de sécurité de Moscou ont tenté 
d’assassiner avec Novitchok, est en prison et son mouvement politique 
interdit. Dmitry Muratov, prix Nobel de la paix l’an dernier pour sa lutte 
en faveur de la liberté d’expression en Russie, a récemment déploré que 
personne n’ait été en mesure d’arrêter l’agression de Poutine en Ukraine. 
Les quelques hauts fonctionnaires qui ont tenté d’objecter aux préparatifs 
de l’invasion ont été rapidement balayés. Les généraux se sont montrés 
dociles et la Douma et le Conseil de la Fédération regorgent de vassaux.

Avant l’invasion, et alors que Poutine niait ses intentions agressives, 
l’Amérique et la Grande-Bretagne ont sensibilité le monde en rendant 
publics des informations issues du monde du renseignement. Nous 
pouvons fomenter la dissidence en utilisant la même technique : exposer 
sans relâche la criminalité, la corruption et la kleptocratie de Poutine au 
peuple russe. Nous pouvons mener une guerre économique et juridique 
déterminée contre les oligarques russes, pour les inciter à se retourner 
contre Poutine et à organiser une révolution de palais.

Notre message au peuple russe doit être clair : nous n’accepterons ni ne 
permettrons aucun acte de guerre de Poutine dans l’Europe du XXIe siècle 
et nous déploierons tous les moyens nécessaires pour éliminer le danger. 
Il nous faut également préciser qu’une fois le danger éliminé, nous serons 
généreux envers le peuple russe. Nous l’accueillerons chaleureusement 
dans un monde bâti sur des règles et l’encouragerons à se rapprocher de 
l’Europe et de l’Occident s’il le souhaite.

Nous devons également être prêts à offrir un soutien économique, un plan 
Marshall des temps modernes. La marginalisation intégrale de la Russie 
coûtera cher, ainsi que sa réhabilitation. Mais aussi astronomiques que 
soient les coûts, ils sont la solution la plus économique en dollars et en vies 
humaines. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Il y a quelques 
jours, la Russie est devenue le premier pays à attaquer une centrale 
nucléaire, au risque d’une débâcle humaine et écologique indescriptible. La 
semaine dernière, Poutine a proféré des menaces nucléaires très claires 
contre l’Occident.

Israël nous le rappelle souvent à propos de l’Iran, quand un dirigeant 
menace un peuple d’anéantissement, il faut le prendre au sérieux. Si dans 
les années 1930, le monde avait fait le choix d’éliminer Hitler plutôt que de 
l’apaiser, nous n’aurions peut-être pas eu l’horreur d’une guerre mondiale 
qui a tué 70 millions de personnes.

L’urgence qu’il y a pour l’Occident d’élaborer un message ferme va-delà de la 
Russie. Le président chinois Xi a de plus grandes ambitions territoriales que 
Poutine, et elles se jouent aujourd’hui sur plusieurs continents. L’Ukraine de 
Xi, c’est Taïwan, et il n’est pas exclu que la catastrophe du dictateur russe 
dissuade son ami à Pékin.

Le colonel Richard Kemp est un ancien commandant de l’armée britannique. 
Il a dirigé la cellule anti-terroriste au sein du Cabinet Office du Royaume-Uni. 
Il est aujourd’hui écrivain et conférencier sur les affaires internationales et 
militaires. Il est Fellow de la Jack Roth Charitable Foundation au Gatestone 
Institute.

A Europa, a América e a NATO
 
Perante os grandes temas que nos afligem, eu procuro sempre reflectir 
sobre eles ponderadamente e, tanto quanto possível, formular os juízos de 
que seja capaz.

É o caso da actual atribuição de responsabilidades antecedentes da 
desgraçada guerra que se vem travando na Ucrânia. O tópico é já antigo e 
radica no início da “guerra fria”, ou mesmo dantes. Se não erro, mesmo entre 
a opinião-de-esquerda crítica do estalinismo é frequente encontrarmos um 
fundo de mal disfarçada animosidade contra os Estados Unidos derivada 
da indiscutível supremacia da sua economia capitalista. E nas tomadas de 
posição destes últimos dias, apesar da imensa maioria dos governos que 
na assembleia geral extraordinária da ONU condenaram no último dia 2 a 
agressão da Rússia, não são poucas as opiniões que circulam nas “redes 
sociais” e outros media interpretando que Putin o fez pela pressão que a 
NATO e o governo de Washington vinham exercendo sobre a Ucrânia para 
que esta viesse também a aderir àquela organização militar. (De passagem, 
registe-se que, além da China e da Índia – por razões geoestratégicas 
diferentes mas ambas bem compreensíveis –, também Angola, Moçambique 
e o Brasil ali se abstiveram, ou não tivesse Bolsonaro visitado Putin quinze 
dias antes e com ele assinado um protocolo de actualização da Lei de 
Acesso à Informação classificada de Brasília). 

Como é compreensível nas actuais circunstâncias, esta quase-unanimidade 
que percorre as chancelarias, a imprensa internacional e as opiniões 
públicas não ilude sobre as reais diferenças que uns e outros têm sobre a 
tensão Ocidente versus países ex-socialistas (ou que ainda se denominam 
como tal apesar da realidade bem diferente das suas economias, como é 
patente no caso da China). A situação económica, comunicacional e de 
poderio global é hoje inteiramente diferente dos tempos da “guerra fria”. Há 
ali de tudo, desde forças de extrema-direita (até há pouco simpatizantes ou 
subsidiárias da política do Kremlin) até ao leque muito alargado de opiniões 
sinceramente defensoras dos regimes democráticos, das liberdades, 
do primado do direito e de um progresso social e cultural para os povos, 
sobretudo os mais desprotegidos.

Tentemos então equacionar a nossa visão, tão sistematizada quanto 
possível, acerca desta questão das “relações Leste-Oeste”. É uma mera 
opinião de cidadão não-especialista que pode valer o mesmo de tantas 
outras expressas agora em abundância.

1- É verdade que, ao fechar-se a guerra mundial de 1939-45 e com a 
definição grosseira de certas “áreas de influência” na Europa e Extremo-
Oriente (conferências de Ialta e Potsdam), os Estados Unidos saiam com a 
superioridade militar-tecnológica comprovada com o uso da bomba atómica. 
Por seu lado, a URSS encontrava-se também moralizada com a vitória 
lograda sobre os nazis e aspirando a projectar o seu modelo de sociedade e 
economia o mais longe que pudesse, com a ajuda dos partidos comunistas 
e dos muitos simpatizantes que por aí sabia ter. Entre 1945 e 1949 dão-
se golpes e avanços seus na Mitteleuropa, com especial destaque para a 
crise de Berlim. Uma “cortina de ferro” descera de facto a Leste, cortando 
a Europa em duas. Mas, entretanto, Estáline conseguira também adquirir 
em 1949 capacidade nuclear. Aí se terá iniciado o “equilíbrio do terror”, que 
os estrategas vieram a designar por “MAD” (Mutual Assured Destruction). 
Apesar do horroroso significado moral destes termos, devemos reconhecer 
que foi esta paridade que, durante pelo menos mais uma década (quando 
chegou a détente), assegurou a não eclosão de uma 3ª guerra mundial, 
agora com armas atómicas. Ao lado da herança judaico-cristã, o “Ocidente” 
também incorporou a Racionalidade e as Luzes no património cultural com 
que entrou na Modernidade – e desses valores ainda hoje nos reclamamos. 
De resto, essa guerra esteve próxima, quando a Coreia do Norte, auxiliada 
pela China Comunista, invadiu o território do Sul da península em 1950. 

2- Nestas condições e beneficiando muito da experiência do anterior comando 
conjunto de Forças Aliadas, as democracias ocidentais (ideologicamente 
apoiadas pelos princípios da Carta das Nações Unidas) decidiram fundar 
a NATO em Abril de 1949. Era, visivelmente, uma aliança defensiva face 
ao que se temia pudesse vir do Leste. E também ficou então claro que, do 
ponto de vista militar, eram as forças armadas norte-americanas aquelas 
que mais contavam nesse alinhamento de capacidades bélicas. Mas 
também ficou logo evidente a “flexibilidade” com que a NATO aceitou a 
presença, entre os seus membros fundadores, de um regime político como 
o de Portugal de então: foram decerto as importantes vantagens da posição 
geoestratégica dos Açores que o justificaram, não as veladas promessas 
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de “abertura” que o doutor Salazar então fez. 

3- Ao longo de algumas crises (Palestina, Egipto, Cuba, Vietname, 
Afeganistão, pelo menos), o “peso” da NATO fez-se sentir a distância, 
confundida com os interesses próprios da política externa norte-americana 
e do seu poderio industrial-militar. Por outro lado, ainda dentro da “doutrina 
Monroe”, os governos de Washington cometeram decerto intervenções 
políticas contra regimes vizinhos que se lhe opunham (Cuba, 1961; Chile, 
1973; Panamá, 1989; Nicarágua, anos 80; Venezuela, talvez em curso). Mas 
também não podemos esquecer que, devido às próprias condicionantes 
determinadas pela memória histórica dos United States of America, estes 
sempre se demarcaram com clareza das resistências opostas pela França 
e por Portugal aos processos de autodeterminação dos seus territórios 
coloniais. A França tinha capacidades próprias suficientes para se bastar 
a si própria nessas missões. Mas, no nosso caso, só em breves ocasiões 
ou de maneira furtiva Lisboa pôde utilizar em África os navios ou aviões 
NATO que possuía, tendo que recorrer bilateralmente a governos como 
os de França, Alemanha Federal, Israel ou Espanha para se equipar para 
essas guerras “assimétricas”. 

4- De modo mais virulento na década de 1950 – em que apelidavam o general 
comandante-chefe do SHAPE como “Ridgway la peste” –, os adeptos e 
seguidores dos partidos comunistas ocidentais (sobretudo em França e na 
Itália) sempre encararam os Estados Unidos como o principal adversário 
e a NATO como o seu instrumento de acção privilegiado. As sucessivas 
cisões que o terrível regime estalinista ia provocando – Trotskistas de 
diversos matizes, mais tarde Castristas, Guevaristas, Maoistas e variedade 
de jovens “esquerdistas” – também não deixaram nunca de ver no “Tio 
Sam” a encarnação de um explorador desapiedado dos trabalhadores e dos 
povos. De resto, boa parte do levantamento juvenil e estudantil dos anos 
60 (França, Itália, Alemanha, Jugoslávia, Estados Unidos, etc.) foi feito na 
base ideológica de uma paridade negativa entre o capitalismo americano e 
o totalitarismo soviético.

5- Creio ser verdade que, em diversas conjunturas e circunstâncias, os 
parceiros da NATO se deixaram conduzir por aquilo que os governantes da 
Casa Branca diziam ser o interesse do Ocidente. Mas, no essencial, julgo 
também certo interpretar que foi o poder militar de dissuasão da Aliança 
Atlântica que conteve eventuais aventuras vindas do Bloco de Leste, ao 
mesmo tempo que respeitava o “equilíbrio do terror” ao não ter interferido 
activamente quando das intervenções das tropas soviéticas na Hungria 
(1956) e na Checoslováquia (1968). 

6- A partir dos anos 70 e já sob a liderança “desanuviadora” de Brejnev, 
começam a surgir vozes na Europa enfatizando alguma desejável 
autonomia do pilar europeu da NATO, sem contudo alguma vez negar a sua 
importância. A criação da Organização para a Segurança e Cooperação 
na Europa (OSCE, saída da conferência de Helsínquia em 1975) ajudou 
talvez nesse sentido, mas logo a chegada à Casa Branca do Presidente 
Reagan travou maiores veleidades. Apesar disso, os Estados Unidos e a 
União Soviética assinam em 1988 um tratado de não proliferação de certas 
armas nucleares e no ano seguinte Bush-pai e Gorbatchov concordam com 
uma redução das armas convencionais na Europa. Mas as pressões para 
uma “defesa europeia” continuaram a manifestar-se, sobretudo talvez de 
origem francesa, que nunca esquecera o menosprezo com que fora às 
vezes tratada por britânicos e americanos durante a II Guerra Mundial.

7- Com a dissolução da URSS e do Bloco de Leste (1989/92) é pensável 
que os dirigentes da NATO tivessem hesitado quanto ao seu futuro. De 
resto, em duas décadas a NATO reviu três vezes o seu conceito estratégico, 
procurando talvez uma nova razão de existência. Mas a organização 
manteve-se formalmente activa, apesar dos seus efectivos militares se terem 
reduzido progressivamente ao longo dos anos. No entanto, pode considerar-
se que um certo número de suas intervenções armadas (Bósnia, 1992-96; 
Kosovo, 1998 e que se prolongou no terreno; Afeganistão, 2003-2014; Líbia, 
2011) terão sido objecto de decisões erráticas, embora algumas a pedido 
e com mandato da ONU. Ainda em 1991 a NATO convidara os antigos 
países do Pacto de Varsóvia a participar num fórum para a estabilização 
política e de segurança do Leste europeu que foi crismado de North Atlantic 
Cooperation Council (NACC), no qual Moscovo se fez representar e onde 
foi subscrito um Statement on Dialogue, Partnership and Cooperation, 
de sentido liberalizante. E no “memorando de Budapeste” de 1994, os 
governos da Rússia, dos Estados Unidos e de Londres comprometeram-
se a “respeitar a independência, a soberania e as fronteiras existentes da 
Ucrânia” (a troco da sua desnuclearização) e a “abster-se da ameaça ou 
do uso da força” contra este país. Em 1999 é decidido aceitar a entrada da 

Hungria, da Polónia e da República Checa na Aliança Atlântica. Foi tudo 
isto resultado de pressões dos Estados Unidos, de alguns outros países ou 
apenas porque a NATO era a única força efectivamente disponível para a 
agora chamada “gestão de crises”? Lembre-se que, nesta altura, chegou a 
ser considerada a reactivação da União da Europa Ocidental (UEO) como 
estrutura desse pilar europeu de defesa. 

8- Foi um erro estratégico de palmatória o passo dado pela Alemanha ao 
colocar-se na dependência energética da Rússia através dos gasodutos 
do Báltico (decerto também por força de interesses privados associados 
ao antigo chanceler social-democrata Gerhard Schröeder). A avidez do 
negócio tudo então autorizava. A procura de uma alternativa, corajosa mas 
incerta, será hoje muito mais difícil.

9- Já nas últimas décadas, o “esquerdismo” alargou-se e diversificou-se 
a Ocidente: para além das inúmeras fragmentações da antiga extrema-
esquerda marxista e de uns laivos de anarquismo, revigoraram-se os 
movimentos pacifistas e não-violentos, emergiram diversos ecologismos e 
“animalismos”, e as associações de defesa dos direitos humanos ganharam 
alguns direitos-de-cidade. Se a maior parte deles tenderam a equiparar os 
regimes autoritários de direita e de esquerda, já os herdeiros de Lénine e 
da revolução proletária fizeram sempre a diferença entre uns e outros, não 
com base na efectividade dos direitos políticos e civis, mas nos regimes 
económicos a que se referiam, com especial acinte para o capitalismo 
norte-americano, frequentemente apelidado de “o império” (Negri, Chomski 
e outros teóricos a Oeste). 

10- Uma outra subtileza política surgida neste elenco de “anti-americanismo” 
(e, por extensão, anti-NATO) foi alguma polarização criada sobretudo 
em torno do Parlamento Europeu enfatizando a “Europa dos povos” 
por contraposição à Europa institucional (vista como capitalista e pró-
americana), onde abundavam naturalmente antigas formações comunistas 
ou seus próximos. 

11- Tenho as maiores dúvidas morais sobre o patético apelo à resistência 
do Presidente Zelensky. Mas uma coisa parece-me certa: a invasão militar 
convencional dos russos, investindo sobre as cidades, fez mais para o 
reforço da identidade nacional ucraniana do que qualquer outra acção 
política própria teria podido fazer.

12- As imagens que as televisões nos mostram em profusão reportam-
se exclusivamente a uma classe média urbana, que se veste “como nós”, 
usa os mesmos smartphones, fala inglês, com as senhoras maquilhadas 
e o mesmo amor pelos animaizinhos. É ela que tenta emigrar, tem algum 
dinheiro e contactos a ocidente. Por um cálculo grosseiro, esta população 
que habita a capital, Kharkiv, Lviv, Odessa e as principais cidades não 
chegará a 10 milhões. E os outros 30 milhões? Pensando nos residentes 
das pequenas cidades e aldeias, os camponeses dispersos pelo território 
e os trabalhadores avulso da pequena produção material e dos serviços, 
pobres e rústicos, temos de estar conscientes de que nada sabemos 
actualmente dos seus comportamentos e atitudes, apenas podendo supor 
que estão receosos e atentos às informações que lhes chegam. Mas essa 
pode ser uma das chaves explicativas das próximas evoluções no terreno.

13- Na situação actual, não julgo útil a persistência de apelos a que os 
tradicionais ou mais recentes países neutrais (embora armados) da Europa 
– a Suíça, a Suécia, a Finlândia e a Áustria – deixem esse seu estatuto, de 
alto valor simbólico. E deve ser recordado que a Islândia, conquanto país 
membro fundador da NATO, não possui forças armadas próprias.

14- Já no âmbito da (surpreendente?) unanimidade política ocidental para 
condenar a operação militar russa na Ucrânia, vem agora surgindo uma 
nova “fixação esquerdista” – levemente matizada de “pacifista” mas que 
pode ser a crítica possível aos Estados Unidos e à NATO – e que consiste 
no alerta lançado por alguns contra uma nova “corrida aos armamentos” ou 
a “militarização da Europa” com sacrifício da “Europa social” e da “transição 
energética para salvar o planeta”. E note-se que estas subtis posições 
encontram algum eco entre especialistas e certos militares, e geralmente 
“mordem” sobre sectores da esquerda moderada, de inspiração social-
democrata, ao contrário das diatribes lançadas de vários lados sobre a 
importância dos grupos neo-nazis nesta conjuntura, epifenómeno que 
pertence apenas à panóplia de guerra psicológica e da contra-informação.

15- Imaginando cenários de um futuro próximo, julgamos decisivo que a 
comunidade cultural euro-atlântica (com extensões em outras regiões 
do mundo) possa manter o essencial da sua identidade, não só para 
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preservar o seu acquis histórico mas também olhando para um devir 
plausível para o conjunto da humanidade (o que nada desculpa dos seus 
erros e atrocidades). Neste sentido, o “Ocidente” deveria encarar com a 
maior prudência geoestratégica as zonas de transição entre o seu núcleo 
territorial e os largos espaços onde hoje se configuram poderes autoritários, 
nomeadamente nos trans-Urais e Sibéria, na China e no mundo islâmico. E 
parece também crucial o entendimento que possa ser capaz de manter com 
a Índia e as potências regionais emergentes na África e na América Latina.   
16- Admitem alguns que esta aventura de Putin possa acabar com a sua queda, 
deposto por outra gente do poder estatal russo ou por desagregação da sua 
estrutura. Nesta hipótese, como pode também um dia acontecer na China, 
haverá que seguir com a máxima atenção e cuidado estas implosões das grandes 
ditaduras. Não haverá muito a celebrar se as armas nucleares ficarem fora de 
controlo, o que seria outra perspectiva aterradora. O mundo está perigoso.
 
Não me custa a aceitar que a União Europeia deva cuidar melhor dos seus 
assuntos colectivos de segurança e defesa, e que isso implique algum 
reajustamento entre ela e a NATO. Mas julgo fundamental o prosseguimento 
de um entendimento global com os Estados Unidos e o Canadá para a área 
euro-atlântica, até porque não sabemos como a visível crise da democracia 
americana poderá vir a evoluir. 
 
Embora nada disto resolva qualquer dos graves problemas com que o 
mundo está agora confrontado, parece a muitos (e a mim também) que a 
suspensão das operações militares russas em território ucraniano seria a 
mais urgente das acções a tentar obter. 
 

JF / 11.Março.2022

HITLER – DISCURSO NO REICHSTAG EM 
1 DE SETEMBRO DE 1939

Só hoje, às 3 horas, me foi possível convocar-vos, mas, graças a uma 
organização modelar, haveis podido comparecer, em grande número. 
Contudo, os ausentes são mais de cem. Encontram-se nos seus postos, 
junto do exército. Neles cumprirão o seu dever. Há muitos meses que 
todos sofremos do pesadelo constituído pelos problemas que nos criou o 
tratado de Versalhes. Dantzig e o“Corredor” foram e são alemãs mas, além 
destes, preocupa-nos também o caso das minorias alemãs, que têm sido 
maltratadas de maneira dolorosa. O estrangeiro falta à verdade ao afirmar 
que nos servimos das nossas reivindicações revisionistas, apenas com o 
fim de exercer pressão sobre o mundo.

Hitler enumerou, seguidamente, as suas propostas no sentido da limitação 
dos armamentos e acrescentou:
Tudo foi em vão! É absurdo que nos exijam revisões pacíficas, ao mesmo 
tempo que no-las recusam persistentemente. O tratado de Versalhes foi 
considerado como tendo força de lei para os alemães e, assim, a nossa 
revisão desse tratado é interpretada como constituindo violação da lei.

Ora, a verdade é que não é admissível que se nos tenha arrancado uma 
assinatura, sob a ameaça duma pistola, para considerar, em seguida, o 
documento assim assinado, como sendo uma lei solene. A questão de 
Dantzig e do “Corredor” exigiam solução e, com esse fim, troquei impressões 
com os homens de Estado polacos.

Nada há mais leal e modesto que as propostas que então fiz e que me dão 
o direito de dizer, à face do mundo: sou o único homem capaz de fazer tais 
propostas. Contudo, foram rejeitadas, respondendo-lhes os polacos com 
a mobilização e com o terror. A Polónia persiste, pois, na sua luta contra a 
Cidade Livre de Dantzig e não quer cumprir os seus compromissos para 
com as minorias étnicas que existem no seu território.
Pelo contrário, a Alemanha honra os seus compromissos: há algum francês 

que possa dizer que os 100.000 franceses do Sarre vivem oprimidos por nós? 
Há três semanas, comuniquei ao embaixador da Polónia que se o seu governo 
continuasse a tomar medidas contra os alemães, ou se tentasse prejudicar 
Dantzig com medidas de carácter aduaneiro, a Alemanha não poderia deixar 
de agir perante tal procedimento. Nenhuma potência, com sentimentos de 
honra, toleraria a mediação do governo britânico, no sentido de entrarmos em 
conversações directas com a Polónia. Aceitei essa proposta de acordo com o 
meu governo e, durante dois dias, esperámos, sem que a Polónia enviasse o 
seu plenipotenciário. Só ontem à noite nos mandou comunicar que considera, 
neste momento, a possibilidade de estudar as nossas propostas. Senhores 
deputados, se o Reich alemão e os seus chefes tolerassem tal procedimento, 
eu abandonaria a cena política. O meu amor da paz e a minha longanimidade 
não devem ser tomados por cobardia. Comuniquei, pois, ao governo britânico 
que as suas propostas de mediação se tinham malogrado.

O Chanceler enumera, em seguida, os incidentes ocorridos na fronteira e diz:

Decidi empregar para com a Polónia a mesma linguagem de que ela se serve para 
nos falar. Que mais querem de nós? Dos territórios a oeste nada pretendemos. Garanti 
que a fronteira entre a Alemanha e a França consideramos definitiva, e à Grã-Bretanha 
garanti que a Alemanha não tem interesses a oeste. Outros Estados da Europa 
compreenderam-nos e devemos, antes de mais nada, agradecer à Itália, que sempre 
nos tem secundado. Não quero, porém, apelar para o auxílio estrangeiro; quero resolver 
a questão com os nossos próprios recursos. Quanto aos países neutrais, respeitaremos 
a sua neutralidade. Sabeis que a Rússia e a Alemanha professam doutrinas diferentes, 
mas nem a Alemanha quer exportar a sua doutrina, nem a Rússia quer impor a dela.

Não vejo, assim, a razão por que havíamos de tomar posições contra a Rússia.

Referindo-se ao pacto de não-agressão, afirmou:
Todas as tentativas ocidentais, no sentido de alterar o que está feito, se 
malograrão. A Rússia e a Alemanha não se combaterão agora, como o 
fizeram durante a outra guerra.
Decidi resolver, em primeiro lugar, a questão de Dantzig, depois a do 
“Corredor” e, finalmente, modificar as relações entre a Alemanha e a 
Polónia, de maneira a torná-las pacíficas. Estou resolvido a lutar até que a 
Polónia aceite as minhas condições.

Em seguida, Hitler disse que não queria fazer guerra às mulheres e crianças.
Dei ordens ao meu exército aéreo para só atacar objectivos militares, 
mas, se o adversário empregar outros processos, responder-lhe-emos 
de maneira a tirar-lhe a vontade de continuar. Desde as 5,45 horas que 
também nós atiramos.
Gastámos mais de 90 biliões com a organização do nosso exército. Apelei 
agora para esse exército, mas, por isso mesmo, tenho também o direito de 
exigir sacrifícios do povo alemão. Contudo, não peço a nenhum alemão 
que faça mais que aquilo que eu estou disposto a fazer: mostrarei que sou 
o primeiro soldado com que o Reich pode contar.

Nesta altura, todas as frases de Hitler foram acolhidas com aclamações e “heil!”.
Enverguei o uniforme que me é mais sagrado e caro, e não o despirei 
senão depois da vitória. Se alguma coisa me acontecer, Goering será o 
meu sucessor. Se alguma coisa suceder a Goering, Hess o substituirá. E, 
se alguma coisa acontecer a Hess, que um senado escolha o mais valente! 
Marcho para o combate, como um soldado deve marchar, com o coração ao 
alto. Há uma palavra que não admito: “capitulação” e, assim, desejo garantir 
ao mundo que me ouve que não se repetirá, na história da Alemanha, outro 
dia 9 de Novembro de 1918. Não é esta uma hora própria para nos pedirem 
que façamos votos; é, sim, a hora de cumprirmos o nosso dever.
Das mulheres alemãs espero que se integrem na comunidade nacional, 
com disciplina de ferro. Se trabalharmos na forja essa comunidade e se 
estivermos resolvidos a não capitular, jamais pereceremos.

Deutschland sieg heil !
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III CONCERTO SOLIDÁRIO DA LIGA 
DOS COMBATENTES NO DIA DO 
COMBATENTE – 9 DE ABRIL – E 
EVOCAÇÃO DA BATALHA DE LA LYS 
– CONCERTO ESTE PARA AJUDA AS 
VTIMAS DA UCRÂNIA.´

Sinopse de duas das peças a apresentar no concerto.

O musical “The Messenger” (O Mensageiro) é uma obra da autoria do 
Coronel da Força Aérea (na reserva) Paulo Gonçalves, em colaboração 
com o compositor Norte-Americano Ryan Martin. O “The Messenger”, 
procura descrever a experiência de um capacete azul português ao serviço 
das Nações Unidas, durante a guerra da Bósnia-Herzegovina, dando 
particular relevância a um encontro com uma criança bósnia que pergunta 
ao personagem principal: “– Como é a guerra no teu país?”

Este trabalho musical foi apresentado num concurso internacional nos 
Estados Unidos (Hollywood), no final de 2019, tendo sido selecionado como 
um dos vencedores do referido concurso. O vídeo do “The Messenger” foi 
apresentado em estreia mundial, legendado em Português, no Museu do 
Combatente, em Lisboa, no dia 29 de maio de 2020, durante as celebrações 
oficiais do Dia Internacional dos Capacetes Azuis, Operações de Paz e 
Humanitárias.

A adaptação do musical “The Messenger” a uma peça dançada, com os 
monólogos traduzidos para Português e as canções em Inglês interpretadas 
ao vivo com acompanhamento ao piano, envolvendo crianças, é uma ideia 
de isabel martins do Museu do Combatente, imediatamente acarinhada 
pelo autor, e insere-se no âmbito do 30º aniversário do início da Guerra na 
Bósnia Herzegovina, em abril de 1992, onde Portugal manteve um pequeno 
contingente de observadores militares para a ONU e para as instituições 
Europeias. Esta peça original será gravada ao vivo e posteriormente 
amplamente divulgada nas redes sociais relacionadas com os Veteranos 
das missões das Nações Unidas.

Carte postale de la Lys Paroles & musique : Daniel dos Santos Ozoir jeudi 
30 Novembre 2017

Daniel dos Santos um luso-descendente que compôz esta música para os 
militares da Batalha de La Lys.

  J’aimerai te faire parvenir 
 Une carte enflammée
  De mots que je ne peux écrire
  Car mon sort a « censuré » 
 Je revois nos nuits d’été
 A Lisbonne et Coimbra
 Entre amis attablés 
 Ta douceur dans mes bras 
 Le président Machado 
 Voit « ses enfants » défiler 
 Sous cet arc des héros
  Aux côtés des alliés
  Dans les Flandres et tranchées
  Dans nos anglaises tenues
  Bombardés et gazés
  La relève n’est pas venue
  (Instrumental) 
 Dans les Flandres et tranchées,
  dans nos anglaises tenues… 
 Ne m’oublie pas mon amour 
 Surtout ne m’oublie pas
 Notre départ de Cherbourg 
 Hélas se fera sans moi
  Au jardin de la Lys
  Je pourrais me reposer
  Après l’ultime sacrifice 
 Mon corps retrouvé

( A la mémoire des soldats du corps expéditionnaire portugais de la bataille 
de La Lys)

O NIB DA LIGA DOS COMBATENTES PARA DONATIVOS É: 

PT 50 0007 0000 00938900152 23 (Liga dos Combatentes)– com 
envio do comprovativo de transferência bancária para os  e-mails 

: fbsisabelmartins@gmail.com
Agradecemos o vosso apoio.

Isabel Martins, Museu do Combatente, 17 de Março de 2022
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Un Leadership Déterminé Partout 
Sauf en Amérique

Ouvrez les Robinets ! Lancez le Pipeline EastMed !

par Pete Hoekstra
5 mars 2022

Traduction du texte original: Determined Leadership Everywhere but 
America: Open the Spigots, Open the EastMed Pipeline

Le leadership commence au sommet, et celui de Zelenskyy – et même celui de 
l’Europe – contrastent vigoureusement avec le leadership de l’administration 
Biden qui fait eau de toutes parts. Photo : Zelenskyy rencontre le président 
américain Joe Biden à la Maison Blanche le 1er septembre 2021. (Photo de 
Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)
À l›heure actuelle, les forces ukrainiennes semblent surpassées en nombre 
et en armement par l›armée russe. S’il est possible que le président russe 
Vladimir Poutine finisse par avoir le contrôle de l’Ukraine et de Kiev, sa 
capitale, il n›est pas exclu que cette victoire devienne son Waterloo.
Le leadership déterminé et pugnace du président ukrainien Volodymyr 
Zelenskyy, a mobilisé l’opinion publique mondiale contre l’invasion russe. 
Les sanctions imposées à la Banque centrale russe et l’éviction de certaines 
banques russes de la plateforme de transactions bancaires SWIFT ont réduit 
la valeur du rouble à moins d’un centime d’euro alors que les taux d’intérêt 
en Russie dépassent les 20 %. Le marché boursier russe a été fermé de 
manière préventive pour éviter un crash, et les compagnies aériennes 
russes ont vu se fermer devant elles d’immenses étendues de ciel.
Dans un renversement stupéfiant, l’Allemagne, a suspendu le projet de 
gazoduc russe Nord Stream 2 et, le 1er mars, son opérateur a déposé le bilan 
et licencié tous ses employés. Dans une autre volte-face impressionnante, 
le chancelier Olaf Scholz a pris le contrepied de décennies de politique 
antérieure et annoncé que son pays répondrait à la demande de l’OTAN 
de consacrer 2 % du PIB aux dépenses de défense ce qui représente 
une augmentation considérable de ses capacités militaires. En tant 
qu’ambassadeur des États-Unis aux Pays-Bas, j’avais préconisé ces deux 
mesures.
Quand Poutine a démarré sa campagne militaire, il n’avait surement pas 
prévu d’unifier l’Europe et l’Occident contre lui, de renforcer l’OTAN et de 
ruiner l’économie russe.

L’administration Biden n’a pas tardé à se joindre aux sanctions et autres 
mesures visant la Russie. Mais, et c’est un point important : Biden n’a 
pas été à l’origine du mouvement, il n’a fait que le rejoindre. Ce sont les 
Européens qui ont bloqué Nord Stream 2 et proposé d’exclure les banques 
russes du système de communication interbancaire SWIFT. Quand 
l’Europe et le Canada ont fermé leur espace aérien aux avions russes, 
le ciel américain est demeuré ouvert. C’est le 2 mars seulement que les 
Etats Unis se sont fermés à l’aviation civile russe. L’Allemagne a inversé le 
cours de ses dépenses militaires, mais l’administration Biden n’augmente 
toujours pas la production nationale de pétrole ni ne projette de nouveaux 
pipelines pour remédier à la dépendance de l’Amérique au pétrole et au 

gaz russes. A l’heure où nous écrivons, rien n’a été fait pour combler les 
gigantesques lacunes qui empêchent de sanctionner le secteur pétrolier 
et énergétique russe, et le gazoduc EastMed qui permettrait de diversifier 
l’approvisionnement énergétique de l’Europe est toujours bloqué par les 
Etats Unis.

Ironie du sort, la flambée des prix de l’essence à la pompe pénalise le 
consommateur américain, mais – et c’est le pire -, cette hausse finance 
l’agression russe en Ukraine. En effet, les Etats Unis achètent chaque jour 
500 000 barils de pétrole russe. À 100 dollars le baril, Poutine encaisse 
50 millions de dollars par jour pour détruire l’Ukraine, et puis ensuite peut 
être détruire la Moldavie, la Lituanie, la Slovaquie, la Lettonie, l’Estonie, la 
Roumanie et la Pologne.
Plutôt que de financer la guerre de Poutine, l’Amérique devrait ouvrir le 
pipeline américain Keystone XL et relancer la production de pétrole et de 
gaz de schiste sur le territoire national. Au lieu de cela, l’administration 
Biden confirme avec détermination des politiques énergétiques sans issue 
-- « L’OPEP a dit à Biden : si vous voulez plus de pétrole, pompez-le vous-
même » ; et avec le New Deal Vert, on pousse les Américains à acheter 
des véhicules électriques coûteux dont la fabrication nécessite bien sûr des 
combustibles fossiles et le « changement climatique ».
Telles sont les priorités de l’administration Biden, alors que la guerre fait 
rage, que des civils innocents sont massacrés et que l’ordre mondial tout 
entier est menacé par la Russie, la Chine et l’Iran. Il faut regretter également 
que la très « équipe de sécurité nationale de Biden ait décidé de partager 
les informations sensibles de ses services sur la Russie avec le Parti 
communiste chinois (PCC) dans l’espoir de convaincre le PCC de participer 
à l’effort de dissuasion de l’agression russe. En tant qu’ancien président 
du House Intelligence Committee, je suis effaré que la communauté du 
renseignement et l’équipe de sécurité nationale de Biden aient pu croire 
qu’il s’agissait d’une bonne idée.
Le leadership commence au sommet, et Zelenskyy – et même l’Europe 
– exercent un leadership vigoureux alors que celui de l’administration 
Biden fait eau de toutes parts. Les politiques mises en place par Biden 
sacrifient les Américains et financent l’agression de la Russie, plutôt que 
de libérer l’ingéniosité et la créativité américaines. Alors que les citoyens 
ukrainiens risquent leur vie et meurent en combattant pour sauver leur pays, 
l’administration Biden s’inquiète du CO 2. Dans sa promotion de «l’énergie 
verte», l’administration Biden adopte des stratégies qui renforcent le 
parti communiste chinois qui contrôle les terres rares et la production de 
panneaux solaires nécessaires à « l’énergie verte ».
Zelenskyy pourrait le payer de sa vie, mais il a évidemment compris que 
son peuple méritait un leadership audacieux face à un ennemi militairement 
supérieur. Biden a proposé à Zelenskyy de l’évacuer de Kiev, mais il a 
répondu : « J’ai besoin de munitions, pas d’une promenade ». Abandonnant 
sa fameuse neutralité, la Suisse a sanctionné la Russie et a gelé les 
légendaires comptes bancaires des oligarques. Le chancelier allemand Olaf 
Scholz a fait une croix sur le gazoduc russe Nord Stream 2, actuellement en 
faillite et va réinvestir dans la défense allemande. La Suède et la Finlande 
envisagent sérieusement de rejoindre l’OTAN, modifiant ainsi des positions 
de longue date. Pendant ce temps, l’administration Biden fige les Etats Unis 
dans un état de dépendance énergétique, débranchant même le projet 
crucial de gazoduc EastMed des alliés de l’Amérique, Israël, Chypre et la 
Grèce. Le gazoduc EastMed qui projette d’aider l’Europe à diversifier son 
approvisionnement en gaz, devrait être construit sans délai.
Veillons à ce que l’Ukraine mette un terme à la longue liste des crimes de 
guerre et autres atrocités commises par Poutine. Que l’Ukraine soit son 
Waterloo ! Nos sanctions financières timides et « criblées d’échappatoires » 
laissent indemnes le pétrole et le gaz russes. Nous avons été passifs face à 
l’assaut sauvage lancé par Poutine contre l’Ukraine et demeurons silencieux 
face à ses innombrables crimes de guerre - y compris le « pilonage de 
zones civiles » et l’utilisation de bombes à fragmentation et de bombes 
thermobariques – sans parler de la crise humanitaire qu’il a déclenchée.

Souhaitons que Biden jouer enfin son rôle de leader et change de cap afin 
que l’Amérique ne soit plus dépendante de la Russie ni de la Chine et ce, 
quel qu’en soit le prix à payer. Agir maintenant serait dans l’intérêt immédiat 
des États-Unis.
Peter Hoekstra a été ambassadeur des États-Unis aux Pays-Bas pendant 
l’administration Trump. Il a siégé pendant 18 ans à la Chambre des 
représentants des États-Unis, représentant le deuxième district du Michigan, 
et a été président et membre principal de la Commission du renseignement 
de la Chambre. Il est actuellement président du conseil consultatif du Center 
for Security Policy et Distinguished Senior Fellow du Gatestone Institute.
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III 
OS ERROS PAGAM-SE CAROS... 

Em  minha opinião,  tudo  quanto  de mau ou  de  cruel tem  sucedido 
aos portugueses, residentes  em Moçambique, deve-se, na sua quase  
totalidade, aos elementos nacionais que fizeram  parte do Governo  de 
transição e ao  nosso primeiro embaixador, naquele país, os quais não 
souberam  ou  quiseram  fazer  cumprir o implícito, na  letra e no espírito  
do acordo de Lusaca ou não estava escrito  mas  seria razoável fazer 
observar,  tal como  o mais elementar bom  senso recomendava! A não 
ser que dessem de tudo conta a Lisboa e aqui essas coisas passassem 
em  claro... De qualquer forma, quem  estava em  Lourenço Marques não  
pode ser facilmente  perdoado, na medida em que estava a desempenhar 
funções de tamanha responsabilidade que exigiam,  ao  menos, bastante 
dignidade individual, se  a dignidade  nacional lhes não merecesse tantas 
preocupações... Como  não foram  levados em  conta pormenores 
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a considerar, as consequências são aquelas que se estão  a observar, o 
que quer dizer  que se está a pagar muito caro os erros cometidos, aliás 
desde o tempo em  que ao general Caeiro Carrasco foi retirado o comando 
das F.A., em Moçambique... Dir-me-ão, e  certamente  com  razão,  que a 
generalidade dos portugueses ficou em  Moçambique porque quis e que 
seria relativamente fácil prever o  que viria a acontecer (menos, talvez, umas  
nacionalizações  ou «subtracções», tão profundas quanto  se verificaram...), 
desde que se  tivesse ouvido e lido, com  toda a atenção, os discursos que  
Samora Machel vinha proferindo,  desde  que chegou a Cabo Delgado... 
Evidentemente que todas as opiniões são falíveis, tanto quanto a que tenho 
ouvido formular,  em  Portugal, segundo a qual quem devia,  no Ultramar, ter 
pegado em  armas, para nos defender, éramos  nós,  os que  lá estávamos... 
Esquecem-se,  porém, de que antes e que saiba depois do 25  de Abril, 
quem  tem  armas são as Forças Armadas e que ninguém  está autorizado a 
usá-las  sem seu consentimento... Essa a razão por que, lá como  cá, foram 
chapados às  fileiras  apenas aqueles que o Governo 4e Lisboa entendeu... 
Pegar em  armas para  declarar, unilateralmente,  a independência  de 
Moçambique  ou de Angola era hipótese que se punha, mais no  estrangeiro 
do que  naqueles territórios, quando eram  nossos... Ê que,  apesar de tudo, 
a generalidade dos  portugueses é muito agarrada à Mãe-Pátria e tudo fará 
para engrandecê-la...  Proceder como  Smith,  na  Rodésia, 
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era saída que  não tinha muito acolhimento, pelo menos em Moçambique... 
Claro que, depois do que sucedeu, nem  todos pensarão assim; creio  
mesmo que a maioria torcerá a orelha, por ter confiado demasiadamente 
nos  Governos de ‘Lisboa, deixando-se levar pelo nosso «fado», pelo  
nosso saudosismo, em  detrimento duma  segurança que  um futuro,  que 
se nos afigura não muito distante, dirá se a África do Sul e Rodésia  seriam  
capazes  de ajudar a garantir... De qualquer forma, vivem  na Rodésia cerca 
de 50  000 portugueses e na África do Sul  150  000... O  que, por várias 
razões, tão fáceis  de descortinar, seria bom não esquecer... O Governo 
de  transição de Moçambique, que incluía um  alto comissário, indicado 
por Lisboa, tomou posse no fim  do mês de Setembro de 1974,  ou  seja 

Cadernos

de

Moçambique

Por Pinho Barreiros

poucos  dias depois de ter  sido assinado o acordo de  Lusaca, no qual 
se consignavam termos  e condições em  função dos quais o território 
ascenderia à independência, mas no  mesmo já não constava o essencial, 
numa autêntica  Democracia... Por parte da «Frelimo»,  foi indicado  um 
primeiro--ministro. A escolha recaiu em  Joaquim Chissano, actualmente   
ministro dos  Negócios   Estrangeiros. Das declarações feitas  aos órgãos 
de comunicação social, pelo referido alto  comissário, as  que  mereceram 
maior relevo foram  aquelas em  que se salientava que ninguém  seria 
prejudicado  pelos acontecimentos de 7 de Setembro, uma vez que 
perfeitamente se  compreendia  que foram  consequência
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de um  incontrolável clima de emoção  que entretanto se gerara.
... As prisões, em  massa, que  em  Dezembro  de 1974 se verificaram, 
vieram  pôr em  causa tais declarações,  embora se possa admitir que 
os acontecimentos de 21 de Outubro e os que para Dezembro  estavam  
anunciados, amedrontassem a  «Frelimo»  e o Governo de transição de 
Moçambique que,  tomados de  pânico, não  apenas obliteraram  a  palavra 
comprometida como ainda tomaram medidas brutais de repressão  que 
afectaram,  geralmente, quem nada tinha a ver com o sucedido ou se 

IV 
TRISTE NATAL, O DE  1974...

Eu mesmo fui afectado pela  onda de prisões verificada em  Dezembro  
de 1974, tendo sido detido no dia 14  desse mesmo  mês e remetido a  
masmorras que mais tarde vieram a ser controladas pela «Frelimo», e 
donde saí, com  custo, precisamente  um  ano depois! B tudo isto porquê ? 
Porque  praticamente durante os últimos treze anos  da minha actividade 
intelectual outra coisa não fiz senão defender a dignidade  da  minha 
Pátria, esta e os direitos mais elementares da pessoa humana... Posto 
isso, conhecendo muita coisa e sabendo que os macuas, por exemplo 
(que só por si são  metade da população de Moçambique...), nunca 
estiveram,  na generalidade, ao lado da  «Frelimo»,  perguntei num dos 
artigos que em  8, 9 e 10  de Setembro escrevi, num dos matutinos de 
Lourenço Marques, onde exercia funções de redactor, se  a «Frelimo»  
era, efectivamente, a legítima representante  do povo moçambicano ? 
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Pois a «Frente de Libertação de Moçambique»  em  vez de  mostrar, 
nas urnas, que quem  estava enganado era eu, limitou-se a ordenar a 
minha prisão e, com  desinteresse do alto comissário de Portugal, em 
Moçambique, condenou-me  a um  ano  de prisão correccional, acusando-
me  de que, com  os artigos que  escrevera, tentara alterar a «Constituição 
(acordo  de Lusaca)», o que, se não fosse tão perverso, seria quixotesco... 
Não era,  certamente,  a Constituição portuguesa, que respeito, que estava  
em  causa...; quanto ao acordo de Lusaca... na altura em  que publiquei 
os artigos em referência nem  sequer os  jornais tinham  dado conta do 
respectivo texto,  o que quererá dizer que fui condenado pelo facto de ser 
português, que não renega a sua Pátria, e ter procurado ser uma pessoa  
que, acima de partidos e grupos, coloca a dignidade  e a liberdade dos 
cidadãos... 03 a  prova  de  que nada me  pesava na consciência é que 
me  mantive em  Moçambique, para além dos acontecimentos de 7 de 
Setembro, em  vez de ter partido para a África  do Sul  ou Rodésia, como  
muitos fizeram... 

# 
O dia 14 de  Dezembro de 1974 calhou  a um  sábado... Como habitualmente 
sucedia, fui mata-bichar à «Santa Maria», nas proximidades  da saudosa 
praça Mac-Mahon e voltei ao trabalho... 

— 22 — 
Tão empenhado estava no  meu serviço  que mal dei pela presença  
dos agentes  da Judiciária, dois dos quais eram  brancos,  creio que 
«portugueses»... Um  deles entregou-me  um  mandado de captura, 
dizendo-me  ainda que pretendiam  passar por  minha casa, para 
fazerem  uma busca... O chefe foi  comigo e os  outros dois  num  carro 
da polícia... Remexeram  o que quiseram  mas não  encontraram nada 
de comprometedor, o que  não seria de admirar na medida em que  
sempre fui apenas  um  intelectual independente  e nada mais... Por  
isso recomendei calma  à família, pois absolutamente nada  me pesava 
na consciência... Estava totalmente convencido de que  se tratava dum  
equívoco que seria facilmente  sanado! Da Judiciária  transitei para o 
tristemente célebre Comando Territorial do Sul do qual a Polícia Militar 
(do Exército português, claro está!), recebia ordens... Era o COPCON 
de Moçambique... Desta vez  acompanhava-me um  senhor  idoso, 
funcionário  dos Caminhos de  Ferro,  que também fora detido, acusado 
de «crime  contra a descolonização» ! Fazendo parte dum  «jogo»  de que 
só  bastante  mais tarde  me  vim  a aperceber completamente, a  P.M. 
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prontamente  me conduziu  à P.S.P., a qual - honra lhe  seja feita —, por 
não estar certamente disposta a colaborar  em tão vergonhosa farsa, fez 
tudo  para nos não aceitar... Finalmente, não teve outro  remédio senão 
conduzir  mais dois aos calabouços superpovoados... 

— 23 — 
Foi ali, precisamente, que principiei a aperceber--me do que, realmente, 
se estava  a passar: pelos motivos  já apontados, tinha principiado uma  
monstruosa onda de prisões... Os «comités»  dos lugares de trabalho,  
de bairro,  etc, começaram a denunciar à «Frelimo»,  por ordem  desta, 
todos quantos  de quem entendiam  dever fazer queixa; e o partido 
ordenava à Judiciária que detivesse toda  essa gente... Todavia, como  
certamente não queria ficar só ele ou a «Frelimo» e a Judiciária com  o 
odioso, entregavam  as pessoas à P.M. portuguesa que,  por sua vez, 
passava a castanha quente à P.S.P.! Como  os  magistrados, dispostos a 
colocar a Justiça acima dos interesses da  «Frelimo»,  estavam  de  mala 
aviada, os que, por «crimes políticos» foram indo a tribunal, já sabiam  
a sorte  que os esperava... Por fim,  só encontravam pela frente  um  
que outro advogado, transformado em juiz  apressado, e o respectivo 
escrivão... Sem  delegado do Ministério Público... sem advogado de 
defesa... 

# 
Dos calabouços da P.S.P. transitámos para a penitenciária de Lourenço 
Marques, que se foi enchendo à medida que se aproximava o Natal de 
1974... 

Fomos metidos numa «ramona», toda metálica... Por isso o calor, lá 
dentro, era insuportável, naquela tarde de Verão africano... 

— 24 — 
Noutras circunstâncias, os reparos feitos, pelos companheiros, teriam 
passado de palavras..; como a nossa situação, ali, era deprimente e de 
inferioridade, limitámo-nos a tirar toda a roupa quê trazíamos sobre o 
tronco e deixámos que o suor corresse à vontade... 

Chegados à penitenciária e ultrapassado que foi aquele portão que 
muito dificilmente voltaria a abrir-se, para qualquer de nós, cada um foi-
se aproximando de quem deveria ser seu companheiro de cela... Duma 
maneira geral, optou-se pelos que tinham ficado connosco nos calabouços 
da P.S.P... 

Já éramos bastantes, na penitenciária de Lourenço Marques, naquele dia, 
17 ou 18 de Dezembro de 1974...; porém, quando faltavam quatro ou cinco 
dias para o Natal, foi uma autêntica caça ao homem...; e as prisões a 
transbordar...; e a cidade e o Mundo quedos e mudos...; e a O. N. U. e os 
direitos humanos nada disseram... Como nada dizem ainda... 

Claro que lusitanos só têm a ver com Portugal e, como este se manteve 
«distante», alguns de nós tiveram dificuldade em entoar o Hino Nacional, 
naquela noite de 31 de Dezembro de 1974 para 1 de Janeiro de 1975...       

— 25 — 

V 
PROMESSAS QUE SE NÃO CUMPREM... 

Disseram-nos que havíamos de ser soltos no Dia De Reis... No entanto, 
esse dia passou e tantos se lhe seguiram tendo nós unicamente de 
concreto promessas, boatos e mentiras...
 
Pela minha parte e como não podia estar, eternamente, à espera de atinar 
com os desígnios da Providência, resolvi expor a situação ao mais alto 
magistrado da Nação Portuguesa... 

Talvez por isso, em 25 de Fevereiro de 1975, fui mandado apresentar ao 
quarto juízo do tribunal da comarca de Lourenço Marques, acompanhado 
do respectivo processo... 

É claro que eles sabiam perfeitamente que não seria julgado tão cedo... 
Talvez por essa razão me mandaram a tribunal... Para esperar mais de 
mês e meio por julgamento, na prisão da Machava que, mesmo no tempo 
do fascismo, apenas se destinava a presos de delito comum! 
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Só para me castigarem e fazerem saber que simples e razoáveis sugestões 
do governo de Lisboa eram tratadas como eles muito bem entendiam... 

Não quis também o delegado opor-se à cabala montada, preferindo formular 
uma acusação do seguinte teor: «...No mês de Setembro de 1974, nesta 
cidade (de Lourenço Marques) e aquando do chamado «Movimento de 
Moçambique Livre», o ora arguido dirigiu-se às instalações do «DIÁRIO», 
pois, através da emissora local foi pedida a comparência urgente de todos 
os trabalhadores daquele jornal. 

O Pinho Barreiros trabalhava no «DIÁRIO», como redactor. 

Suspensa havia algum tempo a publicação do jornal, julgou o arguido 
oportuno colaborar nas edições que vieram a lume durante os dias do 
«Movimento» e que se afiguravam de larga tiragem para garantir de 
alguma forma o crédito de que dispunha contra o jornal «DIÁRIO» já que 
este era devedor a todos os trabalhadores, como é de conhecimento 
público. 

Com esta finalidade e desempenhando as funções de redactor, assinou o 
arguido Barreiros alguns pequenos artigos publicados nas edições de 8, 
9 e 10 de Setembro do «DIÁRIO», em que se explanam ideias contrárias 
ao Acordo de Lusaka que acabava de ser assinado e que se apresentava 
com dignidade constitucional para dirigir o Estado de Moçambique rumo 
à independência. 

Cometeu assim o arguido o crime de tentativa de alteração da Constituição 
(Acordo de Lusaka)»I 
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VI 
NA CADEIA DA MACHAVA 

Aquele 25 de Fevereiro de 1975 não amanheceu nem mais cedo nem 
mais tarde do que os outros dias, para os detidos na penitenciária de 
Lourenço Marques... Como era, geralmente, dos mais madrugadores, à 
mesma hora da manhã estava a calcorrear o sombrio corredor da ala; 
deitando contas à vida...; fazendo um pouco de exercício e olhando o 
portão verde, que se divisava ao fundo e que de quando em vez se abria, 
para que um bilhete, um jornal, um aceno nos fosse passado, transitando 
pela «rapaziada», geralmente amiga, que eram os militares portugueses, 
à guarda de quem nos encontrávamos.,. 

Não obstante, ali metidos, para além das grades, é muito natural que nos 
sentíssemos deprimidos ou revoltados, tal como animais encurralados; 
bichos de jardim zoológico.... 

Mesmo assim, não compreendo certas lágrimas que vi chorar; algumas 
fraquezas, de homens mal 
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curtidos...; um que outro alegando ter andado metido em manifestações 
estudantis, severamente reprimidas, em Portugal... 

É certo que aquilo ali era diferente...; lidar com nativos ou «frelimistas» 
brancos, feitos à pressa, seria bem pior do que tratar com pides ou 
«fascistas»... 

De qualquer forma, o R.P. tinha quase toda a razão e o seu comportamento, 
nos lugares por onde posteriormente andou, acompanhado pelos capitães 
M. e L., pelo R., pelo P., pelo F. e pelo G. dirá ou não se a verdade estava 
toda com ele... 

Ê muito natural que a melancolia e a raiva vivessem connosco, na cela 
duma prisão; que gritássemos o que sentíamos; que calássemos o que 
nos apetecia dizer... 

Há mesmo «carcereiros» que admitem que assim seja; outros não... O 
Antunes da Costa, por exemplo, era contra tudo isso... Se assim não 
fosse, não teria chamado o ex-comando ao gabinete para lhe perguntar 
se queria apanhar uma carga de pancada, dada pelos «camaradas», um 
tiro ou ir para Nachingweia... 

continua na próxima edição
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Falta um cordão sanitário em 
redor de PCP e BE

Nunca falha: se amanhã a Noruega entrasse em guerra com a Coreia 
do Norte, ninguém duvida para que lado tombariam os discursos do 
PCP e os corações do BE.

26 fev 2022  
ALBERTO GONÇALVES

As juventudes partidárias do PS e do PSD organizaram para amanhã 
uma manifestação em prol da Ucrânia à porta da embaixada russa. 
Convidaram os restantes partidos. Menos um. O Chega não vai porque 
não está na lista. O BE e o PCP não vão porque não querem.

Este minúsculo episódio resume na perfeição o ar que se respira na 
política nacional. A fim de condenar a agressão a uma democracia 
europeia, a ortodoxia vigente, ou aquilo que aqui se convencionou 
chamar “centro”, excluiu um partido que meio aos solavancos condena 
a agressão e incluiu dois partidos que, assumida ou disfarçadamente, a 
apoiam. É notável que, independentemente dos interesses e estratégias 
de cada um, o primitivismo comunista continue a merecer o respeito 
“institucional” que, por boas ou más razões, não se estende a uma 
“extrema-direita” errática.

O PCP, valha a verdade, não disfarça. Dias antes da invasão, o futuro 
ex-deputado António Filipe, cuja ausência da próxima legislatura 
suscitou lamentos pungentes à direita, escreveu no Twitter: “Biden 
decidiu que a Rússia tem de invadir a Ucrânia quer queira quer não 
queira. Se não invadir a bem terá de invadir a mal.” Entretanto, os 
camaradas do dr. Filipe produziram diversos argumentos, oficiais e 
oficiosos, para demonstrar que a Rússia, por instigação dos EUA e da 
NATO, é a solitária vítima desta história. A única crítica a Putin veio de 
Jerónimo de Sousa, que o acusou de “capitalismo” e de “atacar a União 
Soviética” [sic]. É possível que o chefe do PCP ainda habite em 1989. 
Ou em 1917.

O Bloco de Esquerda, que também celebra 1917 e também não 
celebra 1989, optou pela habitual dissimulação no que toca à Ucrânia, 
que com cinismo exige “neutral”. A canalhice é típica e só convence 
perturbados: na semana passada, o BE citava Putin para explicar 
que o governo ucraniano resultara de um golpe da “extrema-direita”; 
anteontem, a fim de simular “solidariedade”, o BE desatou a explicar 
que Putin é que é de “extrema-direita”. Em gente comum, tamanho 
contorcionismo provocaria hérnias danadas. Os sacristões do BE não 
são gente comum. Por flagrante hipocrisia, o BE condena a invasão. 
Por convicção, tempera a condenação com as inevitáveis referências 
aos EUA e à NATO, que, à semelhança do que acontece com o PCP, 
representam tudo o que o BE abomina.

À semelhança do PCP, o BE abomina o Ocidente e os regimes 
democráticos em que o Ocidente se estrutura. Isto não significa que as 
nossas democracias não tenham defeitos. Têm imensos, nalguns casos 
a ponto de já nem se parecerem muito com democracias. A diferença 
é que um democrata gostaria de democracias melhores, mais sólidas, 
mais abertas, mais justas. E os comunistas do PCP e do BE querem 
acabar com elas.

É infantil discutir se Putin, antigo agente do KGB, é ou não é comunista. 
A simpatia, franca ou mastigada, de PCP e BE pelas acções do homem 
não advém daí. Conforme sucede com os aplausos que chegam a 
Moscovo por exemplo da Venezuela, de Cuba e do PT brasileiro (e, 
mediante silêncio, do sr. Bolsonaro: o Brasil é um país felizardo), PCP 
e BE apreciam o que quer que ameace o modo de vida ocidental. E 
a culpa da Ucrânia passa por ter erguido o modo de vida ocidental a 
uma referência a seguir. Nunca falha: se amanhã a Noruega entrasse 
em guerra com a Coreia do Norte, ninguém duvida para que lado 
tombariam os discursos do PCP e os corações do BE. Quem acha a 
hipótese caricatural que recorde a escolha de Cunhal na guerra das 
Falkland, que opôs o Reino Unido aos fascistas argentinos. Onde há 

liberdade, os comunistas de todos os sabores são contra. E isso vale 
tanto para a liberdade na Ucrânia como para a liberdade em Portugal, que 
corroem regularmente há décadas.

A propósito das polémicas em volta do Chega, ouvi não sei quantos idiotas 
inúteis garantirem que, ao invés daquele partido, PCP e BE pertencem 
ao “quadro democrático”. Aí é que está: não pertencem. A violência 
que defendem ou relativizam na Ucrânia é evidentemente a mesma que 
defenderiam ou relativizariam em Portugal. Embora a cobardia e a traição 
dos EUA e da NATO no conflito em questão se denunciem sozinhas (da UE 
nem falo), são apesar disso as forças que militarmente nos resguardam, 
esperamos, do caos no mundo. Hoje e sempre, o PCP e o BE aspiram ao 
caos. Hoje e sempre, e à imagem das extremas-direitas autênticas, PCP 
e BE são inimigos dos EUA e da NATO e de qualquer nação aliada dos 
EUA ou membro da NATO. PCP e BE são inimigos de Portugal, que se 
pudessem submeteriam ao projecto de ditadura que os move.

Continuem, então. Continuem a convidar comunistas de ambas as 
seitas para protestos. Continuem a chorar a escassez de comunistas no 
Parlamento. Continuem a convocá-los para sustentar governos. Continuem 
a pendurá-los no Conselho de Estado. Continuem a oferecer-lhes espaço 
de comentário televisivo. Continuem a tratá-los com a civilidade que 
eles, nas circunstâncias adequadas, jamais retribuiriam. Continuem, no 
horrendo jargão da época, a “normalizá-los”. Apenas não se esqueçam 
de que estão a “normalizar” cúmplices dos maiores criminosos deste 
tempo. Se as discussões com porcos nos deixam imundos, o convívio 
jovial transforma-nos na própria porcaria. Numa sociedade limpa, o 
comunismo não é normal e carece do célebre “cordão sanitário”. Mas 
as “linhas vermelhas” que por cá se traçam são demasiado vermelhas e 
demasiado sujas, decerto de sangue.

cordão sanitário
nome masculino

conjunto de medidas de protecção que impede a entrada e saída de    
pessoas de uma área altamente contaminada por um agente infecioso, 
isolando-a e aplicando outras medidas restritivas, para evitar a propagação 
de doença ou epidemia; cerca sanitária; corrente sanitária

BE
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A casta
por Henrique Pereira dos Santos

António Costa, o jornalista do ECO, e não o outro, chama hoje a atenção, 
com razão, para o programa de austeridade do Bloco de Esquerda: “Depois 
da hecatombe eleitoral das legislativas, a subvenção pública vai cair a pique 
e agora tem mesmo de fazer o que não perdoa a empresas privadas. Vai 
ter de despedir, vai fechar sedes espalhadas pelo país e vai ter de recorrer 
a trabalho informal, revela o Observador. O problema não é a aplicação de 
um plano de austeridade, faz parte, desde que seja feito com justiça social 
e equidade, o problema é o moralismo que aplica aos outros”.

Ao mesmo tempo corre pelos jornais a história do erro de Mariana Mortágua 
ao receber por participar num programa de televisão, ao mesmo tempo que 
mantinha o estatuto de exclusividade dos deputados, estatuto que o BE 
defende que deveria ser obrigatório para todos.

Para mim, que não tenho ilusões sobre a natureza humana e a eficácia 
das regras administrativas que a ignoram, a questão mais relevante 
desta história de Mariana Mortágua é lucidamente enunciada por Carlos 
Guimarães Pinto: “Se nem os próprios deputados que escrevem e votam 
as leis conseguem acompanhar todas as suas mudanças e complexidades, 
o que será de um trabalhador independente ou empresário que tem mais 
em que pensar? Porque é que não se permite que, quando falham, sejam 
tratados com a mesma leniência com que foi tratada a deputada e se atiram 
imediatamente com multas astronómicas à primeira falha?”.

Em rigor, não houve nenhuma alteração legislativa, mas uma alteração de 
entendimento sobre uma coisa sobre a qual o que é estranho é que existam 
divergências de interpretação: o que são direitos de autor, para efeitos 
fiscais e, consequentemente, de estatuto de exclusividade?

Esta estranhíssima história começou há muitos anos, com Pedro Santana 
Lopes, que tinha exclusividade como presidente de câmara, mas recebia 
por escrever comentários para um jornal desportivo, a título de direitos de 
autor.

Isso deu origem a um processo judicial, que Pedro Santana Lopes ganhou 
numa primeira fase, o que não foi objecto de recurso pela administraçao 
pública, por decisão do então ministro da administração interna, António 
Costa (o outro, o que é hoje primeiro ministro).

Mais tarde, António Costa, o presidente da Câmara de Lisboa, usa 
exactamente o mesmo entendimento do que são direitos de autor para 
receber 7 mil euros por mês para participar num programa de televisão, 
quando ganhava cinco mil como presidente de câmara em dedicação 
exclusiva (estes valores são arredondados e brutos, na verdade boa parte 
deste dinheiro volta para o Estado sob a forma de taxas e impostos, coisa 
que para efeitos de avaliação moral é irrelevante, claro), com claro benefício 
patrimonial: não só a exclusividade como presidente de câmara resulta num 
ordenado mensal substancialmente superior, como a classificação dos sete 
mil euros como direitos de autor lhe deu vantagens fiscais relevantes.

Ora o que aconteceu é que Mariana Mortágua também achou moralmente 
adequado considerar comentário político de agentes políticos activos como 
direitos de autor, na sequência de um entendimento absurdo do que são 
direitos de autor.

Entendimento esse que beneficia largamente toda esta gente do 
comentariado - boa parte deles políticos no activo, é bom não esquecer -, 
e não se deu conta de que o tributo que a vergonha paga à virtude tinha 
levado uma comissão da Assembleia da República a limitar o escândalo, 
separando a remuneração por artigos de jornais, que continuam a ser 
considerados como direitos de autor, da remuneração do puro comentário 
político em televisões (e suponho que rádio).

Pessoalmente sou bastante radical nisto: o pagamento pela publicação 
de opiniões políticas de políticos no activo é pura corrupção por parte 
do jornalismo, parece-me sempre o imposto de protecção que a máfia 
extorquia aos negócios por ela protegidos, mas percebo perfeitamente que 
a realidade possa ser menos clara do que me parece a mim.

O que me parece bastante mais consensual é a identificação do aleijão 
moral que ajuda “a casta” a manter este estado das coisas e que dificilmente 
poderia ser mais ingenuamente caracterizado que pelo artigo de hoje de 
Carmo Afonso no Público.

O artigo é sobre a confusão em que Mariana Mortágua se meteu (ou a 
meteram, na opinião de Carmo Afonso) e às tantas caracteriza quem são os 
verdadeiros prejudicados pelo ataque moral que está a ser feito a Mariana 
Mortágua, que não é a própria ou o seu partido, dando sequência ao 
argumento já usado a propósito das eleições, que Carmo Afonso considera 
uma derrota dos trabalhadores, não do PC e do BE:

“são prejudicados os trabalhadores, os desfavorecidos, os 
pensionistas, as mulheres, a comunidade e as minorias de um modo 
geral”.

Carmo Afonso é só mais básica que a média na exposição do argumento, 
por isso nem se dá conta do ridículo de considerar que os prejudicados 
por alguém criticar Mariana Mortágua por ter violado os seus deveres de 
deputada são as mulheres e os desfavorecidos.

Mas esta ideia de uma superioridade moral que justifica a forma como “a 
casta” explica os seus erros e os seus alçapões morais, ao mesmo tempo 
que exige uma pureza angelical a todos os outros, é a base em que cresce 
o desfasamento entre as pessoas comuns e os privilegiados, isto é, aqueles 
para quem as regras são torcidas ao ponto de considerar comentários de 
bola ou opiniões políticas como sujeitas a direitos de autor.

E esta é uma fonte permanente de corrosão da democracia, em que, 
infelizmente, o nosso jornalismo (cuidado com as generalizações, com 
certeza há excepções) navega alegremente, promovendo estes aleijões 
morais a opiniões dignas e independentes.

PORTUGAL a saque....

...e, neste caso, a culpa não é do corneteiro...


