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 A Chuva  e o Bom Tempo

Julgando um dever cumprir, sem descer do meu critério
Digo verdades a rir,  Aos que me mentem a sério

António Aleixo 1899-1949

 Opinião (No plural)

É este o grande título de hoje e, o texto, do Dia do Combatente, foi copiado 
da página da Defesa Nacional para que, elogios ou manifestações de 
militarismos não possam ser atribuídos ao ABC. Por singular e agradável 
coincidência, a data do 9 de Abril, cai em cheio com a saída à rua deste 
periódico, para nossa satisfação. Para além do mais, na última renovação 
governamental, a exigência feita pelo PR para que o Ministro de Defesa 
não fosse reconduzido nas mesmas funções, teve certamente o agrado 
de todos pelas gafes sucessivas que o mesmo teve inclusivamente, em 
confronto com o PR. Veremos se a saída de Cravinho ajudará em alguma 
coisa a situação dos ex-militares que atendem há muito de um sinal de 
simpatia e apreciação do Ministro da D.N.

O novo, sabemos, é uma mullher, Helena Carreiras, de quem fica dependente 
a pasta dos ex-Combatentes por intermédio dos Recursos Humanos do seu 
Ministério...e que certamente, terá vida difícil devido às esperanças que a 
promoção promete. Boa sorte madame! Contamos consigo.

Defesa Nacional

A Defesa e Eu - Antigos Combatentes – Direitos - Dia do Combatente

   O Dia do Antigo  Combatente é celebrado anualmente no dia 9 de Abril, 
para que estes sejam relembrados, homenageados e agraciados pelo 
esforço prestado no cumprimento do serviço militar.

O Estado, através do Ministério da Defesa Nacional, pode também evocar a 
memória e feitos dos Antigos Combatentes no Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades (10 de Junho) e no dia 11 de Novembro, data em que 
se comemora o fim da Primeira Grande Guerra, em colaboração com a Liga 
dos Combatentes e as associações de Antigos Combatentes (artigo 3º do 
Anexo I da Lei). 

Conversas de surdo-mudos
Muitos já se aperceberam de que o problema do conflito Ucrânia-Russia — 
deverá ser visto como um conflito provocado pela dupla USA-Rússia, — caiu 
há muito numa conversa de surdo-mudos quando dum lado saem ameaças 
e pedidos de explicações e do outro, dizem nada ter visto, nem ouvido ou 
recebido. Cada qual deixando-se confortavelmente assentar-se ou instalar-
se nas suas convicções. E, como é natural, a situação mantém-se. Se 
por uma lado os americaanos fazem “fogo” de todos os lados, tentando 
ludibriar a boa fé e a piedade da sua população e do Ocidente, Poutine tem 
posto — até agora — as boas questões : porquê os americanos, fazendo 
fi das questões russas exploram as forças OTAN numa tentativa de cerco 
à Rússia? Porquê? Na realidade a tentativa dos americanos (na sombra 
dos participantes activos) é a de cercar a Ucrânia enquanto jornalistas da 
Imprensa da Radio e da Tv se encarregam de pintar quadros muito negros, 
sujando na passagem as imagens de chefes de governo e países que não 
sejam do seu grupo partidário. Não me parecem irreverentes as exigências 
feitas por Poutine até porque,as fantasias dos Democratas americanos 

provam o  contrário. E o conflito atinge já normas e procedimentos 
exponenciais, não dando lugar a dúvidas. Os USA querem, definitivamente 
eliminar a Rússia e pensam que os seus métodos vão vencer a situaçäo.

Não acredito. Mesmo Grobachev que quando determinou a queda do muro 
de Berlim se aproximou bastante dos USA, veio já em apoio de Poutine dizer 
que os americanos enganaram os soviéticos, sempre lançando acusações 
e manipulando a opinião pública.O resultado de tudo isto é indecifrável. 
Apenas se confirma o desejo dos USA de dominarem o mundo e a barreira 
encontra-se agora, mais uma vez, a Leste. Voltaremos à época da Guerra 
Fria? Ou teremos de nos escaldar com guerra a sério?

Um memo de Imprensa diz :Le 24 février à l’aube, les forces russes sont 
entrées massivement en Ukraine. Selon le président Vladimir Poutine, 
qui s’exprimait alors à la télévision, cette opération spéciale était le début 
de la réponse de son pays à « ceux qui aspirent à la domination du 
monde » et qui font avancer les infrastructures de l’Otan aux portes de son 
pays. Durant cette longue intervention, il a résumé la manière dont l’Otan a 
détruit la Yougoslavie sans autorisation du Conseil de sécurité des Nations-
Unies, allant jusqu’à bombarder Belgrade en 1999. Puis il a parcouru les 
destructions des États-Unis au Moyen-Orient, en Iraq, en Libye et en Syrie. 
Ce n’est qu’après ce long exposé qu’il a annoncé avoir envoyé ses troupes 
en Ukraine avec la double mission de détruire les forces armées liées à 
l’Otan et d’en finir avec les groupes néo-nazis armés par l’Otan.

Está explicado. Agora, qual a solução?

PS: Numa nota informativa diz que Biden chamou “carniceiro” a Poutine.. 
De que estará à espera, de ser tratado de fdp...?  

O PM apresenta novo (...)  
Executivo

Em Portugal, continua na brecha o novo Executivo de António Costa que 
bastante mal começou. Foi uma comunicação dum periódico que fez o PR 
exaltar-se. O que se passou é que devia fazer-se uma reunião entre ele e 
o PM quando um jornal diário publicou a lista dos Ministros e Secretários 
de Estado escolhidos por Costa, que os deveria “dar a conhecer” mais 
tarde a Marcelo Rebelo de Sousa. Insultado pela “fuga” da informação, 
aparentemente casual, o PR anulou a reunião a fazer com o PM dizendo -a 
desnecessária uma vez que toda a gente estava ao corrente. Este episódio, 
digam o que entenderem, tem o “sêlo” dos socialistas. Eles não perdem um 
minuto sem provocarem o PR que é mole....e o deve ter sentido na contenda. 
Não me convencerão os que afirmam ter sido “uma fuga” sem intenções...
Outras que “amachucaram” o PR no seu estilo de “bon vivant”. Tudo está 
bem e não há rapazes maus.... Pobre tipo! Esquece sempre o adágio que diz: 
Quem se mete com os socialistas....

O politólogo A. Costa Pinto considera que este grupo de Ministros, a lembrar 
a “dança” das cadeiras, “são produto duma remodelação que não existiu.”
E, deixando alertas sobre autoritarismos e “ilusórias” democracias, recorda 
que o Executivo apresentado “é mais político” e que nele está pensada a 
sucessão de António Costa evocando na passagem, a “maior centralização 
da acção governamental do PM”, ao ter colocado “alguns ministérios no 
edifício da Caixa-Geral de Depósitos”, onde ele próprio tem também um 
gabinete...
De certo modo, será um parlamento de preparação para as actividades 
parlamentares...uma vez que os Ministérios mais importantes do Governo 
estarão ali à mão de semear (os euros eropeus...).  Efectivamente o PM 
coloca a seu lado a  sede  da CGD, os Ministérios do PRR de que necessita 
para preparar a sua saída e deixar uma mulher no lugar. Para já, temos 
o mesmo número de mulheres do que homens o que — à partida não 
incomoda, — à condição de que sejam eficazes, com os conhecimentos 
necessários e a mesma verticalidade.
A ver vamos...como diz o cego...

Raul Mesquita

9 de Abril
Dia do Ex-Combatente

Ler na página 12, um interessante e explicativo artigo sobre o problema de comunicação entre Ucrânia e Rússia, com o 
qual terminaremos (espera-se...) a série de textos sobre o caso.
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Monastère des Hiéronymites
Photo: Shutterstock / Martin Lehmann / net

Édifié au 16e siècle, le Monastère dos Jerónimos, Patrimoine de l’Humanité, 
est un exemple impressionnant de style manuélin.

Un modeste ermitage – Santa Maria de Belém – que l’Infant Henri, 
le Navigateur avait fait construire, se tenait autrefois à l’emplacement 
du Monastère dos Jerónimos. Le roi Dom Manuel Ier décida d’y bâtir le 
monastère et d’en faire don à l’ordre des Moines Hyéronymites (Jerónimos, 
en portugais). La magnificence de l’édifice reflète la vision universaliste de 
son fondateur et témoigne des moyens financiers colossaux dont disposait 
la Couronne portugaise.

La conception de l’ouvrage, due initialement à l’architecte Boytac, démarra 
en 1502 et fut poursuivie par d’autres maîtres architectes, en particulier João 
de Castilho, puis, au milieu du siècle, Diogo de Torralva. Le monastère, 
classé au Patrimoine mondial de l’Humanité en 1983, se distingue par ses 
façades, son église et ses cloîtres.

La façade Sud s’ouvre par un portail sculpté de João de Castilho. Dans la 
disposition centrale des personnages, on reconnaît en bas, l’Infant Henri, 
le Navigateur, gardant l’entrée, au milieu, la Vierge de Bethléem (Belém) 
bénissant le monument et, au-dessus du portail, l’archange Gabriel, saint-
patron du Portugal. Le portail Ouest, par lequel on pénètre dans l’église, a 
été conçu par Nicolas Chanterenne. À gauche, la statue du roi Dom Manuel, 
qui serait un portrait fidèle du monarque, est protégée par Saint Jérôme 
(Jerónimo) et à droite, celle de la reine Dona Maria, son épouse, est sous la 
protection de Saint-Jean Baptiste.

L’intérieur, qui est l’œuvre de João de Castilho, forme une église-halle et 
constitue un véritable chef-d’œuvre de l’art manuélin. L’élégante voûte du 
transept, qui n’est soutenue par aucune colonne, est un audacieux travail 
de l’architecture portugaise. À l’entrée, après le chœur inférieur, on trouve 
les tombeaux du poète Luís de Camões, auteur du poème épique « Les 
Lusiades », et de Vasco de Gama, commandant de la flotte qui en 1497 
traça la route maritime des Indes pour la première fois dans l’histoire. 
Les chapelles rayonnantes latérales renferment des tombeaux de rois, 
de princes et d’infants descendants de Dom Manuel Ier. Dans le chœur, 
remanié ultérieurement par Jérôme de Rouen, on peut voir les tombeaux 
de Dom Manuel Ier, Dom João III et de leurs épouses, de même qu’un 
tabernacle en argent massif, ouvrage d’orfèvres portugais de la première 
moitié du 17e siècle.
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Corsários Portugueses
A História de Portugal, como a de qualquer Nação, sobretudo secular, é 
feita de grandezas e misérias. Mas tudo terá de ser contextualizadeo no 
tempo. Sob pena de entrarmos em auto-mutilações sem ponta por onde se 
lhe pegue...  “Nós” limitamo-nos a assumi-la, sem complexos...

Corsários portugueses...
       

As Muralhas da cidade de Lagos

Durante o século XV os portugueses eram tidos como os maiores corsários 
da cristandade, actividade considerada nobre e honrada e apoiada pela 
família real. O corso era muito mais do que simples pirataria. Cumpria um 
papel determinante na defesa da costa Sul de Portugal e da navegação, 
sem encargos para o estado, que recebia parte dos lucros arrecadados. O 
corsário não era apenas um pirata, mas uma espécie de guerrilheiro do mar, 
que defendia os interesses estratégicos do país, preenchendo a lacuna da 
falta de uma marinha de guerra eficaz. A versatilidade dos navios corsários 
tinha uma grande eficiência no combate à pirataria inimiga e o caracter não 
oficial do corso desresponsabilizava a coroa dos actos por si cometidos
.
Com aconquista de Ceuta, Portugal passa a controlar a navegação no 
Estreito de Gibraltar e afirma-se perante Castela como a grande potência 
naval da região. Este facto, aliado à necessidade de proteger os cada vez 
mais numerosos comboios de navios mercantes dos assaltos doscorsários 
Norte Africanos, origina um incremento do corso português, que esteve na 
génese dos próprios Descobrimentos.

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

Portugal utilizava a guerra no mar desde que era nação. O mais antigo 
corsário português de que há memória foi D. Fuas Roupinho, o Almirante, 
cavaleiro Templário e alcaide de Porto de Mós. A sua actividade como 
comandante naval desenvolveu-se durante o reinado de D. Afonso 
Henriques, combatendo os corsários Norte Africanos e fazendo incursões 
no Algarve e Andaluzia, chegando mesmo a atacar Ceuta. Contava com 
uma frota de 40 navios.

É inegável que Portugal tinha já nos séculos XIII e XIV uma indústria de 
construção naval forte, como provam as inúmeras referências a taracenas 
de construção e reparação de navios.

No século XIV, D. Dinis contrata o genovês Micer Manuel Pessanha 
(Emanuel Pessagno) para organizar a armada portuguesa e operar nas 
costas do Algarve e Alentejo. Pessanha introduz as galés na guerra do 
corso, navios movidos a remos e à vela, de grande versatilidade. Como 
recompensa pelos seus serviços foi-lhe concedido o título de Almirante e 
doada a Vila de Odemira.

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

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

Para fazer face a esta situação,“el-rei D. Pedro concedeu aos moradores de Lagos 
o direito de andarem armados (…) a concessão régia deste privilégio dá bem ideia 
do ambiente de guerra latente que se vivia…”(LOUREIRO, 2008, p. 23)
O Mar das Éguas era permanentemente percorrido por navios corsários, 
portugueses e mouros, em busca de vítimas para os seus ataques.

O Mar das Éguas ou Golfo dos Algarves visto de satélite

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

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

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

O Forte da Ponta da Bandeira em Lagos

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

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

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

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

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

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

Nos dois anos que se seguiram partiram mais expedições de Lagos com 
destino a Arguim, trazendo escravos. O volume do tráfico negreiro era tal, 
estimado em 700 a 800 escravos traficados por ano, que foi fundada uma 
feitoria em Arguim, onde se trocavam trigo, tecidos e cavalos por escravos 
e ouro, e que originou a criação em Lagos da Casa de Arguim e da Casa da 
Guiné para gerir o negócio.

(infante D.Henrique)

O rei tinha os seus próprios corsários, os “corsário del rei”. Os infantes D. 
Henrique, D. Fernando, D. Pedro e D. Duarte tinham todos corsários ao 
seu serviço, mas o infante D. Henrique era de longe o grande promotor 
dos corsários de Portugal. Era D. Henrique que promovia e autorizava 
as expedições corsárias e o tráfico de escravos, e sobretudo que lucrava 
pessoalmente com o negócio, já que era detentor do seu monopólio.

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

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

 

Corsários

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

 

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

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

Conforme refere David Lopes, ”Esses ladrões do mar, no Mediterrâneo 
como no Estreito e no Atlântico, ou ao longo das suas costas, salteavam 
os navios e as populações do litoral, roubando uns e outros, cativando as 
pessoas, ou matando-as, se resistiam. Quando a nossa gente entrou em 
Ceuta, encontrou lá dois sinos que os corsários tinham tomado em Lagos, e 
foram colocados na antiga mesquita convertida em igreja.”(LOPES, [1937] 
1989, p. 8)
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David Lopes refere também as inegáveis vantagens que as praças de 
Marrocos prestaram na luta contra o corso. “Desde então Ceuta foi 
padrasto dos mouros. A cavaleiro do Mediterrâneo e do Estreito, vigiava 
essa navegação inimiga, e impedia-a muitas vezes, ao mesmo tempo que 
protegia a outra navegação cristã entre o Mediterrâneo e o Atlântico. O 
benefício geral que daí resultava era muito grande e Portugal prestava um 
inestimável serviço à navegação europeia.”(LOPES, [1937] 1989,

Gravura de Ceuta no séc. XVI de Braun and Hogenberg

Ceuta transforma-se rapidamente na maior base de corsários portugueses, 
suplantando a importância de Lagos. A conquista de Ceuta alarga o âmbito 
das açcões de Portugal, que passa a controlar a navegação no Estreito de 
Gibraltar e a sabotar o comércio entre Marrocos e o reino de Granada.

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

“Na altura do regresso a Portugal, após a conquista de Ceuta, João I deixou 
em Ceuta duas galés para guardar o Estreito e defender a praça, recém-
ocupada. O tempo demonstrou, no entanto, que para reprimir a pirataria 
muçulmana, era conveniente usar-se um tipo de barco, rápido e ligeiro, 
capaz de perseguir e se aproximar do inimigo e, naturalmente, apresá-lo. 
Ocorreu, assim, a necessidade de se construírem embarcações menores e 
mais velozes, a fim de se adaptarem às águas da bacia do Mediterrâneo e 
do «Mar das Éguas». Também se verificou o recurso a lenhos capturados 
pelos corsários, que iam engrossar a marinha de guerra portuguesa. A coroa 
e, em particular, Ceuta assimilaram esta experiência funcional, ao optarem 
pelo fabrico de naves de baixa tonelagem, adaptadas à singularidade de 
navegação no Estreito. Ao menor porte, exigia-se que fossem céleres. Ora, 
uma pequena vela actuava em qualquer praia, ancoradouro, enseada, o 
que não acontecia com outras de maiores dimensões, que exigiam lugares 
mais apropriados.”(CRUZ, 2003, p. 5

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

Muitos nobres mantinham frotas de corso em Ceuta, a começar por D. 
Henrique e D. Pedro, cujas embarcações circulavam entre a cidade e Lagos. 
Zurara refere-se às “Fustas do Conde, das quais era o principal Capitão 
Álvaro Fernandes Palenço, homem por certo nobre, e que grandes, e muito 
notáveis coisas fez no mar”.(ZURARA, [1463] 2015, p. [534-535] 330-331)
Outros estabeleceram-se em Ceuta e aí geriam os seus negócios, como 
Micer João de Salla-Nova, Diogo Vasques ou Fernão Guterres. Muitos 
estrangeiros também utilizavam Ceuta como sua base, principalmente 
genoveses e aragoneses, como Pêro Palau ou Benito Fernandez. D. 
Pedro de Meneses empregava nos seus navios corsários portugueses 
e estrangeiros, como o genovês Pedro Palhão ou o castelhano João 
Riquelme, construindo em poucos anos um autêntico império económico.

Ataques corsários portugueses realizados a partir de Ceuta

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

“Como nos faz crer Zurara, era difícil a Ceuta manter-se sossegada: ora se 
faziam entradas território adentro, ora incursões marítimas”.(CRUZ, 2003, p. 50)
A Ceuta afluíam muitos aventureiros em busca de fortuna, nobres que 

Fusta com pavilhão português, de Jan Huygen van Linschoten, 
Koninklijke Bibliotheek, Holanda
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procuravam fama e honra,degredadosque expiavam os seus crimes. Ceuta 
transforma-se em pouco tempo numa cidade sem uma estrutura social 
tradicional, vivendo de actividades parasitárias e acolhendo uma população 

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

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

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

geralmente referenciada como o “presídio de Ceuta”.
Guerra

NSC

As recordações da II Guerra Mundial são ainda recentes. Livros, filmes, 
séries de televisão, monumentos evocativos: tudo se conjuga para que a 
memória não se apague, e que a lição aprendida com cinquenta milhões de 
mortos, entre civis e militares, não seja esquecida.
Das cinzas, das ruínas, dos cemitérios e do cortejo dos incapacitados 
nasceram várias iniciativas, destinadas a banir, para todo o sempre, a 
guerra como forma de resolução de conflitos.
A mais conhecida é a Organização das Nações Unidas (ONU), cuja acção 
se tem pautado pela busca de soluções pacíficas para os muitos conflitos 
que eclodiram depois de 1945, com resultados nem sempre conseguidos.

Outra é Federação Mundial dos Antigos Combatentes e Vítimas de Guerra 
(abreviadamente FMAC), à qual a ADFA se orgulha de pertencer, e que foi 
fundada em 1946 por antigos combatentes, com a memória fresca e bem 
marcada da guerra acabada no ano anterior.
Do seu Estatuto destaca-se a sua missão e objectivos: “A manutenção da 
Paz e da segurança internacionais pela aplicação, na letra e no espírito, 
da Carta das Nações Unidas, pelo respeito pelos Direitos do Homem e das 
liberdades fundamentais enunciadas na Carta Internacional dos Direitos do 
Homem e outros instrumentos internacionais”-
Igualmente se refere “a defesa dos interesses morais e materiais dos 
antigos combatentes e vítimas de guerra” e “a promoção da cooperação 
e de relações directas de amizade e compreensão entre aa associações 
ou federações nacionais e a troca de experiências em todas as áreas que 
afectem os seus interesses”.

A ADFA nasceu da experiência da Guerra Colonial, e desde sempre se 
integrou no espírito e letra destes princípios, tendo participado activamente 
em muitas iniciativas.
Não pode portanto a nossa Associação deixar de tomar posição sobre 
uma nova guerra que assola a Europa, esse Continente tão martirizado no 
passado, e que se julgava imunizado contra a barbárie de uma agressão 
não provocada.
A cultura da ADFA assenta na prevenção de conflitos, pela nossa experiência 
pessoal, pelo nosso testemunho, pela nossa solidariedade com outros 
antigos combatentes, inclusive os que connosco participaram na guerra, no 
campo oposto a que uma política cega nos condenou.
A ADFA vem assim condenar a agressão a que está sendo vítima o povo 
ucraniano, em uníssono com tantas instâncias nacionais e internacionais, 
e apelar à cessação deste conflito irracional, em nome da Paz, da Justiça 
e do Direito.

Manifestamos também a nossa solidariedade ao comum dos ucranianos, 
aos que lutam na sua Pátria, aos que buscam a segurança longe dela, e 
aos que connosco se habituaram a viver, e tão bem se integraram na nossa 
sociedade.

A Direcção Nacional

Guerra
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Pourquoi Vladimir Poutine 
a-t-il envahi l’Ukraine ?

par Soeren Kern
20 mars 2022

Ceux qui croient que le président Vladimir Poutine a entrepris de refaire de 
la Russie une grande puissance affirment qu’après l’Ukraine, il voudra le 
contrôle d’autres anciennes républiques soviétiques, comme les pays Baltes 
(Estonie, Lettonie et Lituanie) et éventuellement la Bulgarie, la Roumanie et 
peut être même la Pologne. (Photo de Mihail Klimentyev/Spoutnik/AFP via 
Getty Images)

Trois semaines se sont écoulées depuis l’invasion de l’Ukraine, et nul 
n’a réellement compris quelle était l’intention du président russe Vladimir 
Poutine, ni quels étaient ses buts. Analystes, commentateurs et responsables 
gouvernementaux occidentaux ont avancé au bas mot une douzaine de 
théories pour expliquer les actions, les motivations et les objectifs de Poutine.
Un petit groupe d’experts affirme que Poutine entend reconstruire l’Empire 
russe. D’autres pensent qu’il est obsédé par le retour de l’Ukraine dans la 
sphère d’influence de la Russie. Certains croient que Poutine veut placer 
sous sa coupe les vastes ressources énergétiques offshore de l’Ukraine. Et 
il en est qui voient Poutine comme un simple autocrate vieillissant acharné 
à se maintenir au pouvoir.

Y-a-t-il une stratégie poutinienne de long terme pour rétablir la primauté 
de la Russie en Europe ? Poutine n’est-il qu’un réactionnaire menant des 
actions de court terme pour préserver ce qui reste de la position déclinante 
de la Russie sur la scène mondiale ?

On trouvera ci-dessous une compilation de huit théories différentes mais 
complémentaires sur les raisons qui ont pu amener Poutine a envahir 
l’Ukraine.

1. Rebâtir l’Empire

C’est l’explication la plus courante : Poutine ne se serait jamais remis de la 
disparition de l’Empire soviétique. Le président russe aurait envahi l’Ukraine 
pour sortir la Russie de son statut de puissance régionale et la rétablir 
comme une grande puissance à influence planétaire.

Pour les tenants de cette théorie, Poutine entend reprendre le contrôle 
des 14 États post-soviétiques - souvent appelés «l’étranger proche» de la 
Russie - devenus indépendants à la chute de l’Union soviétique en 1991. 
Cette reconquête ne serait qu’une partie d’un plan plus vaste de restauration 
de l’Empire russe qui était plus vaste encore que l’Empire soviétique.

Pour les théoriciens de l’Empire Russe, l’invasion de la Géorgie en 2008 et 
de la Crimée en 2014, ainsi que l’intervention militaire en Syrie en 2015, ont 
été autant de jalons d’une stratégie de repositionnement géopolitique de la 

Russie mais aussi d’actes destinés à éroder l’ordre international fondé sur 
des règles et piloté par les Etats Unis.

Ceux qui croient que Poutine tente de redonner à la Russie son statut 
de grande puissance disent aussi qu’après l’Ukraine, viendra le tour des 
anciennes républiques soviétiques, notamment les Pays Baltes (Estonie, 
Lettonie, Lituanie) et éventuellement la Bulgarie, la Roumanie sans oublier 
la Pologne.

L’objectif ultime de Poutine, disent-ils, est de chasser les États-Unis 
d’Europe, d’établir une sphère d’influence exclusive sur le continent et de 
faire de la Russie la clé de voûte de la sécurité en Europe.

La littérature russe vole au secours de ce point de vue. En 1997, par 
exemple, Alexandre Douguine stratège russe ami de Poutine, a publié un 
livre très influent – «Fondamentaux de géopolitique : l’avenir géopolitique 
de la Russie» - qui soutient qu’à long terme, la Russie devait viser non 
pas la reconstitution d’un Empire russe, mais la mise en place d’un Empire 
eurasien.

Le livre de Douguine - une lecture obligée au sein des académies militaires 
russes -, affirme que le retour de la Russie à la grandeur passe par un 
démembrement de la Géorgie, l’annexion de la Finlande et la disparition de 
l’Ukraine : « L’Ukraine, en tant qu’État indépendant avec certaines ambitions 
territoriales, représente un danger énorme pour toute l’Eurasie ». Douguine, 
parfois décrit comme «le Raspoutine de Poutine», a ajouté :

« L›Empire eurasien sera construit sur le principe fondamental de l›ennemi 
commun : le rejet de l›atlantisme, le refus du contrôle stratégique des 
États-Unis et la marginalisation des valeurs libérales qui cherchent à nous 
dominer. »

En avril 2005, dans son discours annuel sur l’état de la nation, Poutine a fait 
référence à ce courant d’idées en expliquant que l’effondrement de l’empire 
soviétique a été « la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle ». 
Depuis lors, Poutine a critiqué à plusieurs reprises l’ordre mondial piloté par 
les États-Unis, au sein duquel la Russie occupe une place de second rang.
En février 2007, à l’occasion d’un discours prononcé à la Conférence de 
Munich sur la Politique de sécurité, Poutine a attaqué l’idée d’un ordre 
mondial « unipolaire » au sein duquel les États-Unis, seule superpuissance, 
seraient en position de propager leurs valeurs démocratiques libérales à 
d’autres parties du monde, y compris la Russie.

En octobre 2014, au Valdai Discussion Club, un think tank russe de haut 
niveau proche du Kremlin, Poutine a critiqué l’ordre international libéral de 
l’après-Seconde Guerre mondiale dont les principes et les normes – respect 
de l’État de droit, respect des droits de l’homme, promotion de la démocratie 
libérale, préservation du caractère sacré de la souveraineté territoriale et 
des frontières existantes - régissent la conduite des relations internationales 
depuis près de 80 ans. Poutine a appelé à la création d’un nouvel ordre 
mondial multipolaire plus favorable aux intérêts d’une Russie autocratique.
Dans « Le Grand Echiquier », un livre publié en 1997, le regretté Zbigniew 
Brzezinski (ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain 
Jimmy Carter), a écrit que l’Ukraine est essentielle aux ambitions impériales 
russes :

« Sans l’Ukraine, la Russie ne peut être qualifiée d’empire eurasien... En 
revanche, si Moscou reprend le contrôle de l’Ukraine, avec ses 52 millions 
d’habitants, ses importantes ressources naturelles et son accès à la mer 
Noire, alors la Russie se retrouve automatiquement en position de construire 
un État impérial puissant, couvrant l’Europe et l’Asie. »

L’historien allemand Jan Behrends a tweeté :

«Ne vous y trompez pas : pour  Poutine, la question n’est pas l’UE ou l’OTAN, 
sa mission est de restaurer l’empire russe. Ni plus, ni moins. L’’Ukraine n’est 
qu’une étape, l’OTAN n’est qu’un prurit. Le but ultime est l’hégémonie russe 
en Europe. »

L’expert ukrainien Peter Dickinson, dans une note au think tank Atlantic 
Council, a remarqué :

« Lextrême animosité de Poutine envers l›Ukraine est structurée par ses 
instincts impérialistes. Il est fréquent d›entendre dire que Poutine souhaite 
recréer l›Union soviétique, mais ce n›est pas du tout le cas. En réalité, 
l’homme est un impérialiste russe : il rêve d’un retour de l’empire tsariste 
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et accuse les premières autorités soviétiques d›avoir cédé des terres 
ancestrales russes à l’Ukraine et à d’autres républiques soviétiques. »

Le savant bulgare Ivan Krastev en a aussi convenu :

« L’Amérique et l›Europe ne se disputent pas sur ce que veut M. Poutine. 
Quelles que soient les spéculations sur les motifs, une chose est sure : 
le Kremlin veut une rupture symbolique avec les années 1990 et souhaite 
enterrer l›ordre de l›après-guerre froide. La mise en place d›une nouvelle 
architecture de sécurité en Europe doit reconnaître une sphère d›influence 
russe au sein de l›espace post-soviétique et rejeter l›universalité des 
valeurs occidentales. Ce n›est pas la restauration de l›Union soviétique qui 
intéresse M. Poutine, c›est le retour de la Russie historique. »

Andrew Michta, expert des questions de sécurité transatlantique a 
ajouté que l’invasion de l’Ukraine par Poutine était :

« L’aboutissement de près de deux décennies de politique pour reconstruire 
l›empire russe, le positionner dans la politique européenne et en faire l›un 
des acteurs clés habilité à façonner l’avenir du continent. »

Dans 19fortyfive.com, un blog dédié aux questions de sécurité, Michta 
écrit :

« Du point de vue de Moscou, la guerre en Ukraine est la bataille finale 
de la guerre froide, l›occasion pour la Russie de reprendre sa place de 
grand empire au sein de l›échiquier européen avec les moyens de façonner 
le destin du continent. L›Occident doit comprendre et accepter qu›un 
authentique règlement de l’après-guerre froide n›aura lieu qu›une fois la 
Russie vaincue sans équivoque en Ukraine. »

2. Zone tampon

De nombreux analystes expliquent l’invasion de l’Ukraine par la géopolitique, 
ce qui revient à expliquer le comportement des États par la géographie.

La majeure partie de la Russie occidentale se trouve sur la Plaine Russe, 
une vaste zone sans montagnes d’une superficie de 4 millions de kilomètres 
carrés. Également appelée la Plaine d’Europe de l’Est, ce vaste territoire 
pose à la Russie un problème de sécurité aigu : une armée ennemie en 
provenance d’Europe centrale ou orientale pourrait fondre sur le cœur de la 
Russie sans buter sur un quelconque obstacle. En raison de sa géographie, 
la Russie est particulièrement difficile à défendre.

Robert Kaplan, analyste géopolitique chevronné estime que la 
géographie est le point d départ obligé de toute analyse concernant la 
Russie :

« La Russie demeure illibérale et autocratique parce que, contrairement à 
la Grande-Bretagne et à l’Amérique, elle n’est pas une nation insulaire. Ce 
pays est un vaste continent avec peu de caractéristiques géographiques 
pour le protéger contre une éventuelle invasion. L’agression de Poutine 
découle en fin de compte de cette insécurité géographique fondamentale. »
Les dirigeants russes ont de tous temps tenté de créer une profondeur 
stratégique en ajoutant des zones tampons – autrement dit en repoussant 
leurs frontières de manière à augmenter la distance et aussi le temps qu’il 
faudrait aux envahisseurs pour atteindre Moscou.

L’Empire russe utilisait les Pays Baltes, la Finlande et la Pologne, comme 
États tampons. L’Union soviétique a créé le Pacte de Varsovie - Albanie, 
Bulgarie, Tchécoslovaquie, Allemagne de l’Est, Hongrie, Pologne et 
Roumanie - comme un vaste tampon contre des envahisseurs potentiels.
La plupart des Etats membres du Pacte de Varsovie ont désormais fait 
allégeance à l’OTAN. La Biélorussie, la Moldavie et l’Ukraine, stratégiquement 
situées entre la Russie et l’Occident, représentent les seuls pays d’Europe 
de l’Est ayant une fonction tampon. Certains analystes expliquent que la 
construction d’un tampon est au cœur de la décision de Poutine d’envahir 
l’Ukraine.

Mark Galeotti, un éminent spécialiste britannique de la géopolitique 
russe, affirme que la zone tampon est intrinsèquement liée à toute 
analyse de la puissance russe :

« Poutine a construit une grande partie de son identité politique autour 
de l›idée de redonner à la Russie un statut de grande puissance et de 
l›imposer comme tel. Sa conception de la grande puissance est celle 

d›un géopoliticien du XIXe siècle. Elle ne passe pas par le rayonnement 
économique, ou l›innovation technologique, ni même le soft power. Non, la 
grande puissance d›antan dispose d›une sphère d’influence, c›est à dire de 
pays dont la souveraineté est subordonnée à la sienne. »

D’aucuns pensent que le concept d’Etat tampon est obsolète. L’expert en 
sécurité internationale Benjamin Denison fait ainsi valoir que la revendication 
russe d’une zone-tampon n’a rien de légitime :

« Une fois que les armes nucléaires ont été inventées ... les États tampons 
perdent leur importance géographique ; la dissuasion sert à garantir 
l›intégrité territoriale des grandes puissances dotées de capacités nucléaires 
... La révolution nucléaire a rendu caducs les États tampons et modifié en 
profondeur les préoccupations liées à la géographie. Une fois débarrassé 
du risque d›invasions rapides, les États tampons perdent leur utilité quelle 
que soit la géographie du territoire....

« Lier étroitement les intérêts nationaux à la géographie et invoquer la 
géographie pour invoquer la reproduction de conduites historiques passées 
ne fait que favoriser une réflexion inexacte et sert à justifier les conquêtes 
de territoires par les Russes. »

3. Indépendance ukrainienne

L’obsession de Poutine d’éradiquer toute souveraineté ukrainienne est 
étroitement liée aux théories sur la construction d’un empire et la géopolitique. 
Poutine soutient que l’Ukraine est partie intégrante de la Russie depuis des 
siècles et que son indépendance en août 1991 a été une erreur historique. 
L’Ukraine, affirme-t-il, n’a pas droit à l’existence.

Poutine a minimisé ou nié à plusieurs reprises le droit de l’Ukraine à 
un État et à la souveraineté :

En 2008, Poutine a dit à William Burns, alors ambassadeur américain en 
Russie (il est aujourd’hui directeur de la CIA) : « Ne savez-vous pas que 
l›Ukraine n›est pas un vrai pays ? Une partie appartient à l›Europe de l›Est 
et une autre est vraiment russe. »

En juillet 2021, Poutine a écrit un essai de 7 000 mots — «On the Historical 
Unity of Russians and Ukrainians» (« Sur l’unité historique des Russes et 
des Ukrainiens ») — dans lequel il exprimait son mépris pour le statut d’État 
ukrainien, remettait en question la légitimité des frontières de l’Ukraine 
et affirmait que l’Ukraine d’aujourd’hui occupe « les terres de la Russie 
historique ». Il concluait : « Je suis convaincu que la véritable souveraineté 

de l’Ukraine n’est possible qu’en partenariat avec la Russie ».
En février 2022, trois jours seulement avant d’ordonner l’invasion, Poutine a 
affirmé que l’Ukraine était un faux État créé par Vladimir Lénine, le fondateur 
de l’Union soviétique :

« L’Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie ou, pour être plus 
précis, par la Russie bolchevique. Ce processus a commencé juste après 
la révolution de 1917, et Lénine et ses associés ont violemment maltraité la 
Russie en la séparant et la coupant de ce qui est historiquement une terre 
russe... L’Ukraine soviétique est le résultat de la politique des bolcheviks et 
peut à juste titre être appelée l»Ukraine de Vladimir Lénine›. Ce dernier en 
a été le créateur et l’architecte. »

Dans un essai intitulé « Blame It on Lenin : What Putin Gets Wrong About 
Ukraine » (« La faute à Lénine, là ou Poutine à tout faux sur l›Ukraine »), 
l’expert russe Mark Katz affirme que Poutine aurait dû tirer les leçons de 
la politique de Lénine et qu’une approche plus accommodante envers le 
nationalisme ukrainien aurait mieux servi les intérêts à long terme de la 
Russie :

« Poutine ne peut pas échapper au problème auquel Lénine lui-même a 
été confronté, à savoir qu›il faut trouver le moyen de réconcilier les non-
Russes avec l›idée d›être gouvernés par la Russie. Imposer une domination 
russe sur tout ou partie de l’Ukraine n›est pas de nature à favoriser une 
telle réconciliation. Si les Ukrainiens étaient contraints de s›incliner face à 
la Russie sur tout ou partie du territoire de l›Ukraine, cette victoire russe ne 
ferait qu›exacerber le nationalisme ukrainien et le ferait resurgir à la moindre 
occasion ».

L’indépendance politique de l’Ukraine a aussi accompagné une vieille 
querelle d’allégeance religieuse à la Russie. En janvier 2019, dans ce qui 
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a été décrit comme « la plus grande fracture du christianisme depuis des 
siècles », l’église orthodoxe d’Ukraine s’est séparée (autocéphalie) de 
l’église russe. Auparavant, depuis 1686, l’Église ukrainienne dépendait du 
Patriarcat de Moscou. La nouvelle autonomie religieuse ukrainienne a donc 
affaibli l’Église russe ; celle-ci a perdu environ un cinquième des 150 millions 
de chrétiens orthodoxes qui étaient auparavant sous son autorité.

Le gouvernement ukrainien a accusé les églises qui, en Ukraine, relevaient 
du Patriarcat de Moscou, de diffuser de la propagande du Kremlin et de 
soutenir les séparatistes russes de la région orientale du Donbass. Poutine 
lui, veut que l’église ukrainienne revienne dans l’orbite de Moscou et 
a prévenu qu’un « un vrai différend, voire une guerre » surgirait en cas 
d’atteinte à la propriété des biens de l’église.

A Moscou, le chef de l’Église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, a déclaré 
que Kiev, berceau de la religion orthodoxe, à la même importance historique 
que Jérusalem :

« L’Ukraine ne se situe pas à la périphérie de notre église. Nous appelons Kiev 
«la mère de toutes les villes russes». Pour nous, Kiev a la même importance 
que Jérusalem pour d’autres. L’Ukraine est le berceau de l’orthodoxie russe, 
il nous est impossible d’abandonner cette relation historique et spirituelle. 
Toute l’unité de notre Église repose sur ces liens spirituels. »

Le 6 mars, le patriarche Kirill - un ancien du KGB connu pour être « l’enfant 
de chœur de Poutine» en raison de sa servilité envers le pouvoir - a 
publiquement approuvé l’invasion de l’Ukraine. Dans un sermon, il a repris 
à son compte les affirmations de Poutine selon lesquelles le gouvernement 
ukrainien commettait un « génocide » contre les Russes en Ukraine : « 
Depuis huit ans, la suppression, l’extermination de la population est en 
cours dans le Donbass. Huit ans de souffrance et le monde entier garde le 
silence. »

L’analyste géopolitique allemand Ulrich Speck a écrit :

« Détruire l’indépendance de l’Ukraine est l’obsession de Poutine... Poutine 
a souvent dit, et même écrit, que l’Ukraine n’est pas une nation séparée 
et ne devrait pas exister en tant qu’État souverain. Ce déni fondamental a 
conduit Poutine à engager une guerre insensée qu’il ne peut pas gagner. 
Et cela nous amène au problème de faire la paix : soit l’Ukraine a le droit 
d’exister en tant que nation et État souverain, soit elle ne l’a pas. La 
souveraineté est indivisible. Poutine la nie, l’Ukraine la défend. Comment 
aboutir à un compromis sur l’existence de l’Ukraine en tant qu’État souverain 
? Impossible. Les deux parties sont condamnées à l’affrontement jusqu’à la 
victoire.

« Normalement, les guerres entre États surgissent à l’occasion d’un litige. 
Mais cette fois-ci, la guerre existe parce qu›un État a entrepris de nier 
l›existence d›un autre. Dans ce cas de figure, les concepts habituels de 
rétablissement de la paix - trouver un compromis - ne s’appliquent pas. 
Si l’Ukraine persiste dans son être d’État souverain, Poutine aura perdu. 
Le gain territorial pour le gain territorial ne l‘intéresse pas - c›est plutôt un 
fardeau pour lui. Seul le contrôle l’intéresse. Tout le reste pour lui sera une 
défaite. »

L’expert ukrainien Taras Kuzio a ajouté

« La véritable cause de la crise actuelle est la volonté de Poutine de 
ramener l›Ukraine dans l›orbite russe. Au cours des huit dernières années, 
il a combiné interventions militaires directes, cyberattaques, campagnes 
de désinformation, pressions économiques et diplomatie coercitive pour 
essayer de forcer l›Ukraine à renoncer à ses ambitions euro-atlantiques...
« Poutine veut que l›Ukraine capitule et reprenne sa place au sein de la 
sphère d›influence russe. La poursuite obsessionnelle de cet objectif a déjà 
plongé le monde dans une nouvelle guerre froide...

« Seul le retour de l›Ukraine dans l›orbite du Kremlin satisfera Poutine ou 
apaisera ses craintes quant à un nouvel éclatement de l›héritage impérial de 
la Russie. Il ne s›arrêtera pas tant qu›il ne sera pas arrêté. L›Occident doit 
riposter de manière beaucoup plus robuste à l›agression impériale russe, 
tout en accélérant l›intégration euro-atlantique de l’Ukraine. »

4. OTAN

Cette théorie soutient que les troupes de Poutine ont pour mission d’empêcher 
l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN. Le président russe a demandé à plusieurs 

reprises que l’Occident garantisse «immédiatement» le blocage de toute 
demande ukrainienne d’adhésion à l’OTAN ou à l’Union européenne.
Un fervent partisan de ce point de vue est le théoricien américain des relations 
internationales John Mearsheimer. Dans un essai controversé intitulé «Why 
the Ukraine Crisis Is the West’s Fault (« Pourquoi la crise ukrainienne est 
la faute de l’Occident »), Mearsheimer a soutenu que l’expansion à l’est de 
l’OTAN obligeait Poutine à réprimer militairement l’Ukraine :

« Les États-Unis et leurs alliés européens partagent l’essentiel de la 
responsabilité de la crise. La racine du problème est l’élargissement 
de l’OTAN, soit l’élément central d’une stratégie plus large visant à 
sortir l’Ukraine de l’orbite de la Russie pour l’intégrer à l’Occident....

« Depuis le milieu des années 1990, les dirigeants russes ont fait savoir 
qu’ils étaient catégoriquement opposés à l’élargissement de l’OTAN. 
Ils ont aussi déclaré qu’ils ne resteraient pas les bras croisés si leur 
voisin le plus stratégique devenait un bastion occidental. »

Dans une récente interview à The New Yorker, Mearsheimer a blâmé 
les États-Unis et leurs alliés européens pour le conflit actuel :

« Je pense que tous les problèmes dans cette affaire ont vraiment commencé 
en avril 2008, lors du sommet de l’OTAN à Bucarest. A cette occasion, 
l’OTAN a publié une déclaration indiquant qu’un processus d’adhésion de 
l’Ukraine et de la Géorgie était engagé. »

En fait, Poutine est un opposant récent à l’élargissement de l’OTAN. A 
plusieurs reprises, il est allé jusqu’à dire que l’élargissement à l’est de 
l’OTAN n’inquiétait pas la Russie.

En mars 2000, par exemple, le regretté présentateur de la BBC, David 
Frost, a demandé à Poutine s’il considérait l’OTAN comme un partenaire, 
un rival ou un ennemi potentiel. Poutine a répondu :

« La Russie fait partie de la culture européenne. Et je ne peux pas imaginer 
mon propre pays isolé de l’Europe et de ce que nous appelons souvent le 
monde civilisé. Il m’est donc difficile de visualiser l’OTAN comme un ennemi. »

En nvembre 2001, National Public Radio, une radio de service public aux 
Etats Unis, a demandé à Poutine s’il était opposé à adhésion des trois États 
baltes - la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie - à l’OTAN. Il a répondu :

« Nous ne sommes bien sûr pas en mesure de dicter aux gens ce qu›ils 
doivent faire. Libre à eux d›opérer certains choix s›ils souhaitent accroître 
la sécurité de leurs nations. »

En mai 2002, interrogé sur l’avenir des relations entre l’OTAN et l’Ukraine, 
Poutine a déclaré d’un ton neutre que d’une manière ou d’une autre, cela 
lui était égal :

« Je suis absolument convaincu que l’Ukraine ne résistera pas aux multiples 
possibilités d’interagir avec l’OTAN et les alliés occidentaux en général. 
L’Ukraine a ses propres relations avec l’OTAN ; il y a le Conseil Ukraine-
OTAN. En fin de compte, la décision doit être prise par l›OTAN et l›Ukraine. 
C›est l›affaire de ces deux partenaires. »

La position de Poutine sur l’élargissement de l’OTAN a radicalement 
changé après la Révolution orange de 2004. Moscou ayant tenté de voler 
l’élection présidentielle ukrainienne, un soulèvement massif en faveur de la 
démocratie a finalement conduit à la défaite du candidat préféré de Poutine, 
Viktor Ianoukovitch. Ce dernier est finalement devenu président de l’Ukraine 
en 2010 mais il a été évincé lors de la révolution Euromaïdan de 2014.

L’ancien secrétaire général de l’OTAN Anders Fogh Rasmussen, dans une 
interview à Radio Free Europe, a expliqué ainsi l’évolution des opinions de 
Poutine sur l’OTAN :

« M. Poutine a changé au fil des ans. Ma première rencontre avec lui a 
eu lieu en 2002... et il était très positif concernant la coopération entre la 
Russie et l’Occident. Puis, petit à petit, il s›est ravisé. Et entre 2005 et 2006, 
il est devenu franchement négatif envers l›Occident. En 2008, il a attaqué 
la Géorgie... En 2014, il s›est emparé de la Crimée, et maintenant nous 
assistons à une invasion à grande échelle de l’Ukraine. Oui, il a vraiment 
changé au fil des ans.

« Je crois que les révolutions en Géorgie et en Ukraine en 2004 et 2005 
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ont contribué à son évolution. Il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine a 
grandi au KGB. Sa pensée est structurée par ce passé professionnel. Je 
pense qu›il souffre de paranoïa. Il s›est persuadé qu›après les Révolutions 
de Couleur en Géorgie et en Ukraine, le but [de l›Occident] a été d›initier 
un changement de régime au Kremlin — à Moscou — également. Et c›est 
pourquoi il s’est retourné contre l’Occident.

« Poutine et la Russie sont entièrement responsables. La Russie n›est pas 
une victime. Nous avons tendu la main à la Russie à plusieurs reprises au 
cours de l›histoire .... Tout d›abord, nous avons approuvé l›Acte fondateur 
OTAN-Russie en 1997 .... La fois suivante, en 2002, nous avons à nouveau 
tendu la main à la Russie et créé quelque chose de très spécial, à savoir le 
Conseil OTAN-Russie. Et en 2010, nous avons décidé, lors d›un sommet 
OTAN-Russie, de développer un partenariat stratégique entre la Russie et 
l›OTAN. Donc, à maintes reprises, nous avons tendu la main à la Russie. »
« Je pense que nous aurions dû faire plus pour dissuader Poutine. En 2008, 
il a attaqué la Géorgie, s›est emparé de facto de l›Abkhazie et de l›Ossétie 
du Sud. Nous aurions dû réagir avec beaucoup plus de détermination à 
cette époque. »

Ces dernières années, Poutine a affirmé à plusieurs reprises que 
l’élargissement de l’OTAN à la fin de la guerre froide avait représenté une 
menace, et que la Russie n’avait pas d’autre choix que de se défendre. Il 
a également accusé l’Occident d’essayer d’encercler la Russie. En fait, sur 
les 14 pays qui ont des frontières avec la Russie, seuls cinq sont membres 
de l’OTAN. Les frontières de ces cinq pays - Estonie, Lettonie, Lituanie, 
Norvège et Pologne - sont contiguës et ne représentent que 5% des 
frontières totales de la Russie.

Poutine a affirmé que l’OTAN avait rompu de promesses solennelles faites 
dans les années 1990 selon lesquelles l’alliance ne s’étendrait pas à l’est. 
« Vous nous avez promis dans les années 1990 que l’OTAN ne s›élargirait 
pas d›un pouce vers l›est. Vous nous avez effrontément trompés », a-t-
il déclaré lors d’une conférence de presse en décembre 2021. Mikhaïl 
Gorbatchev, alors président de l’Union soviétique, a rétorqué que jamais de 
telles promesses n’avaient été formulées.

Poutine a récemment émis trois demandes totalement irréalistes : l’OTAN 
doit retirer ses forces aux frontières de 1997 ; L’OTAN doit cesser d’accepter 
l’adhésion d’autres pays, y compris la Finlande, la Suède, la Moldavie ou la 
Géorgie ; L’OTAN doit fournir des garanties écrites que l’Ukraine ne rejoindra 
jamais l’alliance.

Dans un article publié par Foreign Affairs et intitulé «What Putin Really 
Wants in Ukraine» (Ce que Poutine veut vraiment en Ukraine), l’historien 
russe Dmitri Trenin, affirme que Poutine veut arrêter l’expansion de l’OTAN, 
et non annexer des territoires :

« Les actions de Poutine suggèrent que son véritable objectif n›est pas 
de conquérir l’Ukraine et de l›intégrer à la Russie, mais de changer la 
configuration de l›après-guerre froide à l›est de l›Europe. Cette configuration 
a fait de la Russie une puissance dominante qui n›a pas vraiment son mot 
à dire sur la sécurité européenne, laquelle demeure centrée sur l’OTAN. S›il 
parvient à maintenir l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie hors de l’OTAN, et 
si les missiles américains à portée intermédiaire ne sont pas installés en 
l›Europe, Poutine pense qu›il aura corrigé une partie des dommages infligés 
à la sécurité de la Russie à la fin de la guerre froide. Cela pourrait aussi – et 
ce n›est pas une coïncidence - constituer un bilan utile pour 2024, quand 
Poutine sera candidat à sa réélection. »

5. Démocratie

Cette théorie soutient que la florissante démocratie ukrainienne fragilise la 
gouvernance autocratique de Poutine. Une Ukraine alignée sur l’Occident, 
souveraine, libre et démocratique risquerait de donner des idées au peuple 
russe.

Michael McFaul, ancien ambassadeur américain en Russie et Robert 
Person, professeur à l’Académie militaire des États-Unis, ont écrit que 
la démocratie en Ukraine terrifiait Poutine :

« Au cours des trente dernières années, la question [de l’élargissement de 
l’OTAN] a varié en intensité non pas en fonction des adhésions à l’OTAN, 
mais en raison des vagues d’expansion démocratique en Eurasie. Dans 
un schéma très clair, les plaintes de Moscou contre l’OTAN s’élèvent après 

chaque percée démocratique ...

« Pour Poutine et son régime autocratique, la principale menace est la 
démocratie, et non l›OTAN. Cette menace ne disparaîtra pas comme par 
magie après un moratoire sur l›expansion de l›OTAN. Même si l›OTAN 
cesse de s›élargir, Poutine ne cessera pas de saper la démocratie et la 
souveraineté en Ukraine, en Géorgie ou dans l›ensemble de la région. 
Poutine aura en ligne de mire tous les citoyens des pays libres qui entendent 
exercer leurs droits démocratiques à élire leurs dirigeants et à définir leur 
ligne de conduite en politique intérieure et extérieure, ...

« Les tensions et protestations populaires les plus graves ont eu lieu à 
l›occasion d›une série de percées démocratiques tout au long des années 
2000. C›est ce que l›on a appelé les « Révolutions de Couleur ». Mais pour 
Poutine, ces coups d’État soutenus par les États-Unis ont porté atteinte 
aux intérêts nationaux russes. Après chacun d’entre eux - la Serbie en 
2000, la Géorgie en 2003, l’Ukraine en 2004, le printemps arabe en 2011, 
la Russie en 2011-12 et l’Ukraine en 2013-14 - Poutine a manifesté une 
hostilité croissante envers les États-Unis, invoquant une menace de l’Otan 
pour justifier cette hostilité ....

« Les Ukrainiens qui se sont soulevés pour défendre leur liberté étaient, 
selon Poutine, des frères slaves ayant des liens historiques, religieux et 
culturels étroits avec la Russie. Si de telles choses ont pu se produire à 
Kiev, pourquoi pas à Moscou ? »

L’expert ukrainien Taras Kuzio explique :

« Poutine est hanté par la vague de soulèvements pro-démocratie qui 
a balayé l›Europe de l’Est à la fin des années 1980, ouvrant la voie à 
l›effondrement de l’Union soviétique. Il perçoit la démocratie naissante en 
Ukraine comme un défi direct à son propre régime autoritaire et la proximité 
historique de l’Ukraine avec la Russie donne à cette menace un caractère 
particulièrement aigu. »

6. Énergie

L’Ukraine détient les deuxièmes plus grandes réserves connues de gaz 
naturel en Europe - plus de mille milliards de mètres cubes - après la 
Russie. Ces réserves sont concentrées sous la mer Noire, autour de la 
péninsule de Crimée. De plus, d’importants gisements de gaz de schiste 
ont été découverts dans l’est de l’Ukraine, autour de Kharkiv et de Donetsk.
En janvier 2013, l’Ukraine a signé un contrat de 10 milliards de dollars sur 
50 ans avec Royal Dutch Shell pour explorer et forer le gaz naturel à l’est 
de l’Ukraine. La même année, Kiev a signé un accord de partage de la 
production de gaz de schiste de 10 milliards de dollars sur 50 ans avec la 
compagnie pétrolière américaine Chevron. Shell et Chevron se sont retirés 
de ces accords après l’annexion de la Crimée par la Russie.

Selon certains analystes, Poutine a annexé la Crimée pour empêcher 
l’Ukraine de devenir un pôle pétrolier et gazier qui rivalise avec la suprématie 
énergétique de la Russie. Ces experts affirment que la Russie craint qu’en 
raison de sa position de deuxième État pétrolier en Europe, l’Ukraine 
n’accélère son adhésion à l’UE et à l’OTAN.

Simultanément, en envahissant l’Ukraine, Moscou forcerait Kiev à 
abandonner la Crimée et à reconnaître l’indépendance des républiques 
séparatistes de Donetsk et de Lougansk. Moscou serait alors en position de 
contrôler légalement les ressources naturelles de ces régions.

7. Eau

Le 24 février, au premier jour de l’invasion russe de l’Ukraine, les troupes 
russes ont déloqué le débit d’eau d’un canal stratégique qui relie le Dniepr 
à la Crimée sous contrôle russe. Peu après l’annexion de la péninsule de 
Crimée par la Russie en 2014, l’Ukraine avait bloqué le canal de Crimée 
du Nord construit à l’ère soviétique. Ce canal apporte à la Crimée 85 % de 
ses besoins en eau. Les pénuries d’eau ont entraîné une réduction massive 
de la production agricole en Crimée et ont forcé la Russie à dépenser des 
milliards de roubles chaque année pour fournir de l’eau à la population de 
Crimée.

La crise de l’eau a été une source majeure de tension entre l’Ukraine et la 
Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a clairement indiqué que 
les robinets demeureraient fermés tant que la Russie n’aurait pas restitué à 
l’Ukraine la péninsule de Crimée. L’experte en sécurité Polina Vynogradova 
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estime que la reprise de l’approvisionnement en eau aurait constitué une 
reconnaissance de facto de l’autorité russe sur la Crimée et aurait sapé 
la revendication de l’Ukraine sur la péninsule. Elle aurait également privé 
l’Ukraine d’un argument de poids dans les négociations sur le Donbass.

Même si les troupes russes finissent par se retirer d’Ukraine, la Russie 
maintiendra probablement un contrôle permanent sur l’ensemble du canal 
de Crimée du Nord, long de 400 kilomètres, pour s’assurer qu’il n’y a plus de 
perturbations dans l’approvisionnement en eau de la Crimée.

8. Survie du régime

Cette théorie soutient que Poutine, 69 ans, au pouvoir depuis 2000, a besoin 
d’un conflit militaire permanent pour assoir sa popularité auprès du public 
russe. Certains analystes pensent qu’après des soulèvements publics en 
Biélorussie et au Kazakhstan, Poutine a décidé d’envahir l’Ukraine par 
crainte de voir le pouvoir lui échapper.

Dans une interview accordée à Politico, Bill Browder, l’homme d’affaires 
américain à la tête de la Global Magnitsky Justice Campaign, a déclaré que 
Poutine ressentait le besoin de paraître fort à tout moment :

« Je ne pense pas que cette guerre concerne l’OTAN ; je ne crois pas que 
cette guerre concerne le peuple ukrainien, ni l’UE ni même l’Ukraine ; cette 
guerre consiste à déclencher une guerre afin de rester au pouvoir. Poutine 
est un dictateur, et c›est un dictateur qui a l’intention de rester au pouvoir 
jusqu›à la fin de sa vie naturelle. Il a compris que son avenir n›avait rien 
d›assuré à moins qu›il n›agisse de manière dramatique. Poutine pense à 
court terme... ‹comment rester au pouvoir cette semaine, puis la semaine 
suivante, et puis la semaine prochaine encore ? »

Anders Åslund, grand spécialiste de la politique économique de la 
Russie et de l’Ukraine, a convenu :

« Comment comprendre la guerre de Poutine en Ukraine. Il ne s›agit pas 
de l’OTAN, de l’UE, de l’URSS ou même de l’Ukraine. Poutine a besoin 
d’une guerre pour justifier son pouvoir et l’accroissement de la répression 
intérieure ... Il s›agit vraiment de Poutine, pas de néo-impérialisme, de 
nationalisme russe ou même du KGB. »

L’experte russe Anna Borshchevskaya pense que l’invasion de 
l’Ukraine pourrait être le début de la fin pour Poutine :

« Bien qu›il ne soit pas élu démocratiquement, il s›inquiète de l›opinion 
publique et il voit dans chacune de ses manifestations une menace pour 
son pouvoir personnel ... Poutine s›est peut-être imaginé que l’invasion de 
l’Ukraine allait étendre le territoire russe et l›aiderait à restaurer la grandeur 
de l›ancien empire russe, mais le résultat pourrait être exactement inverse. »

Soeren Kern est Senior Fellow au Gatestone Institute de New York.

Os israelitas não fazem ilhas em forma de palmeiras, nem arranha-céus 
altíssimos, nem hotéis caríssimos, nem seus líderes usam carros com 
carroceria de prata maciça (clara alusão a Dubai e aos Emirados Árabes).
O orgulho do Estado de Israel é que em breve as suas tecnologias poderão 
ser usadas por toda a humanidade:

1. A Universidade de Tel Aviv está desenvolvendo uma vacina nasal que 
protegerá pessoas do Alzheimer e de acidentes cérebro-vasculares.

2. O Technion, Instituto de Tecnologia (Haifa), desenvolveu exame simples 
de sangue capaz de detectar diferentes tipos de câncer.

3. O Centro Ichlov (Tel Aviv) isolou uma proteína que torna desnecessária 
a colonoscopia para detectar câncer de cólon, com um simples exame de 
sangue.

    O câncer de cólon mata anualmente cerca de 500.000 pessoas.

4. A Acne não mata ninguém, mas causa ansiedade e insatisfação em 
adolescentes. O Laboratório Curlight criou uma cura mediante emissão de 
Raios UV -     alta  intensidade, que liquida as bactérias que produzem a 
acne sem gerar complicações adicionais.

5. O Laboratório Given Imaging desenvolveu uma câmara minúscula em 
forma de pílulas que são engolidas e que transmitem milhares de fotos do 
trato digestivo.

    Estas fotos de alta qualidade (2 por segundo durante 8 horas) podem 
detetar pólipos, cânceres e fontes de sangramento.

    As fotos são enviadas a um chip que as armazena e envia a um computador. 
Ao final do processo, a câmara é eliminada pelo recto.

6. A Universidade Hebraica (Jerusalém) desenvolveu um neuro-estimulador 
elétrico (baterias) que é implantado no peito de pacientes com Parkinson,  
semelhante ao  marcapasso. As emissões deste aparelho bloqueiam os 
sinais nervosos que produzem tremores.

7. O simples odor do hálito de um paciente pode detetar se um paciente 
tem câncer de pulmão. O Instituto Russel Berrie de Nanotecnologia criou 
sensores capazes de perceber e registrar 42 marcadores biológicos que 
indicam a presença do câncer de pulmão sem necessidade de biópsia.

8. É possível prescindir de cateterismo em muitos casos. Endopat é um 
dispositivo colocado entre os dedos indicadores, que pode medir o estado 
das artérias e prever a possibilidade de infarto nos 7 anos seguintes.

9. A Universidade de Bar Ilan estuda novo medicamento que combate vírus 
por via sanguínea. É chamado de Armadilha Vecoy, pois engana um vírus 
até conseguir a sua autodestruição. Muito útil para combater a Hepatite, e 
no futuro Aids e Ebola.

10. É possível que os cientistas israelitas do Centro Médico de Hadassah 
(Jerusalém) tenham descobertos a primeira cura de esclerose lateral 
amiotrófica, conhecida como Enfermidade de Lou Gehring, em um 
rabino ortodoxo. Stephen Hawking, famoso cientista britânico, sofria 
desta enfermidade e para se comunicar utilizava métodos inventados por 
cientistas israelenses.

Nem só de más notícias vive o mundo.

Informações como estas são as que fazem falta e devem ser divulgadas!

Nouvelles
Boas 

Notícias
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Crónicas de Lisboa

No Ataque do Coração, 
Agir é Vital

No nosso país, as doenças cardíacas são a principal causa de morte, isto 
é, morremos muito de doenças do coração, apesar de todas as campanhas 
de prevenção que as autoridades de saúde vão desenvolvendo. Assim, se 
as pessoas levassem a prevenção mais a sério e soubessem identificar 
os sintomas de Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) e do AVC (Acidente 
Vascular Cerebral) muitas vidas poderiam ser salvas. Grande parte das 
mortes provocadas por EAM ou de AVC ocorrem fora dos hospitais e, 
normalmente, por tardia assistência médico hospitalar devido não apenas 
à falta de meios de assistência, mas por ignorância das próprias vítimas e 
ou de quem com elas está nesse momento. Identificar, pois os sintomas 
que o paciente está a sentir quando se inicia o EAM e agir rapidamente 
é VITAL, isto é, faz a diferença entre a morte e a sobrevivência a esses 
terríveis “ataques” (do coração ou no cérebro). Eu, que fui vitimado por um 
EAM aos 46 anos de idade, na altura com um completo desconhecimento 
do que era um EAM e os respectivos sintomas (ocorreu outro aos 52 anos, 
mas nesse caso eu já era “mestre” no conhecimento) não me canso de 
elucidar as pessoas e a recomendação que tento transmitir, é: AJA mais 
rápido do que um ENFARTE e ligue, mas ligue logo, para o 112 que este 
serviço da PSP encaminhará a chamada para o INEM. Chegar vivo ao 
hospital, enquanto sofre ou está a sofrer um EAM ou um AVC, é vital. Sei do 
que falo e apesar desta dupla fatalidade, que de facto é grave, apesar dos 
“ignorantes” julgarem que é como “partir uma perna”, “tive sorte”, porque 
AGI. Há tempos, dizia-me o meu cardiologista, ainda jovem e para me 
sossegar dos meus medos da morte, por EAM, que há vinte e três anos 
eu corri o risco de influenciar, negativamente, a estatística da esperança 
média de vida (EMV), pois o primeiro EAM que me vitimou poderia ter sido 
fatal. Enfatizou, como se eu já não soubesse, que este tipo de patologia 
é considerado uma doença grave, pelo que o tempo que eu já vivi, após 
aquele episódio e apesar de ter tido outro seis anos depois, faz com que os 
meus actuais setenta e dois anos já me aproximem mais da EMV. Aquela 
observação e dita assim, senti-a como um “prémio”, mas também como um 
castigo, pois ainda me faltam alguns anos para entrar na EMV dos homens 
no nosso país (a esperança de vida à nascença atingiu os 77,78 anos para 
os homens e de 83,43 para as mulheres, no final desta pandemia – Covid 
-, provavelmente, estes números terão um decréscimo). Para esta média 
estatística contribuem os valores dos extremos, isto é, gente que atinge 
idades provectas, que eu gosto de chamar “bonita idade”, mas outros que 
morrem prematuramente, e alguns pela chamada “morte súbita” que é um 
EAM fulminante. Teria sido o meu caso, se, naquele fim de dia, não tivesse 
corrido para a urgência do hospital da minha zona, apesar de, na época, 
não saber o que era um enfarte do miocárdio. A rapidez da (minha) acção e 
da assistência hospitalar, salvou-me a vida, pois a conjugação destas duas 
etapas pode significar a diferença entre a vida e a morte prematura nas 
doenças cardiovasculares.

De vez em quando, chegam-nos notícias de “figuras públicas” com problemas 
graves das doenças cardíacas e que nos deixam um pouco surpreendidos, 
assustados e tristes. Mas muita gente corre para o seu cardiologista e pede 
que lhe prescreva os exames de detecção dos chamados “factores de risco” 
de EAM e de AVC.

Não são apenas os fármacos que passamos a tomar para combater os 
factores de risco que causaram a doença coronária (deterioração das 
artérias coronárias causadoras da lesão a jusante no miocárdio), mas um 
“sofrimento psicológico” que passamos a carregar connosco. Pode esse 
“medo” afectar a nossa qualidade de vida, mas esquecê-lo pode ser uma má 

opção na sobrevivência e no prolongamento duma vida que foi fortemente 
ameaçada por um EAM que é, repito, GRAVE. Negligenciar esse “medo” 
(que é o que guarda a vinha) pode ter um mau fim, isto é, a morte real muito 
abaixo da tal EMV citada atrás.

Somos todos “bombardeados” com as campanhas de sensibilização, 
quer dos factores de risco, quer do agir que poderá salvar vidas, mas 
“assobiamos para o lado”, até ao dia em que nos toca a nós ou a um familiar. 
Às vezes, é tarde, demasiado tarde. Sofri o meu primeiro EAM porque tinha 
os chamados factores de risco, apesar de para alguns já tomar medicação 
ter cuidados nesse sentido. E o segundo, ocorrido no meu próprio gabinete 
de trabalho, ao contrário do primeiro ocorrido em casa a um domingo à 
noite, (os fins de semana e férias são, por vezes, momentos propícios a 
desencadearem um EAM), porque não “mudei de vida profissional”, isto é, 
continuava a sofrer o stress profissional que se juntava a outros factores de 
risco. É importante chamar a atenção para o quão importante é preciso estar 
alerta nas mulheres, porque muitas vezes estas não agem tão rapidamente 
como os homens. Os ataques cardíacos são a primeira causa de morte em 
mulheres, principalmente naquelas que fumam e tomam a pílula e mais 
ainda a partir da idade da menopausa porque perdem um “benefício” que 
os homens não têm, isto é, a “substituição” do sangue pela menstruação. 
Dores no peito, em forma de pressão, e uma falta de ar persistentes são os 
principais sinais de alerta, mas os sintomas nas mulheres não tão nítidos 
como nos homens. 

Com este meu testemunho, e que acabo por ser um “missionário” na 
sensibilização deste importante tema, espero que a perceção do “prevenir 
e do agir” desta área tão importante como é aquela máquina tão perfeita 
como é o nosso coração, contribua para a diminuição de mortes prematuras 
e da melhoria da qualidade de vida. Custará entender isto? O “preço a 
pagar” por esse deixa andar pode ser muito alto. Como foi amplamente 
divulgado, nos períodos críticos do confinamento e o medo de recorrer aos 
hospitais, que quase pareciam de outro planeta e assustava mesmo, terá 
levado à morte, em ambiente caseiro, muita gente por EAM e AVC. O Covid 
assusta-nos, mas certas doenças, secundarizadas por causa do Covid, 
matam mais gente e de todas as idades.

Muitos milhões presenciaram, via Tv , o caso dramático dum jogador de 
futebol dinamarquês que , em junho de 2021 e em pleno estádio, foi vítima 
dum episódio de paragem cardíaca (o jogador Christian Eriksen, de 29 anos, 
em pleno jogo da seleção da Dinamarca ),  trouxe mais uma vez à tona 
uma sensação de perplexidade que nos afecta, psicologamente, a todos. 
Perante estes exemplos, ficamos assustados, mas passada a perplexidade, 
muita gente volta a cometer os mesmos erros causadores das doenças 
cardíacas. Esteve “morto” alguns minutos, mas os avanços da Cardiologia 
e de outras especialidades da medicina, até “colocaram” o atleta a voltar 
à alta competição do futebol inglês! Este caso pode considerar-se uma 
enorme surpresa, porque o musculo é afectado pelo episódio e passa a 
condicionar a nossa vida, ainda mais na actividade desportiva ou de certas 
profissões de maior exigência física. Em 1996, à data do meu primeiro EAM, 
estávamos, comparativamente com actualidade, na “idade da pedra” em 
Cardiologia. Só falhou, neste progresso, a produção das células estaminais 
como possível “cura” (regeneração da parte morta) do músculo cardíaco 
(Miocárdio). Porquê? Confesso que essa foi, durante muitos anos, a minha 
grande esperança. Desencanto.

Serafim Marques 
Economista (Reformado)
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Biden et ‘Le Nouvel Ordre Mondial’
par Pete Hoekstra

1er avril 2022

Traduction du texte original: Biden’s ‘New World Order’

Nul n’a vraiment compris l’allusion du président Joe Biden à une Amérique 
pilotant un « nouvel ordre mondial » alors que son bilan des 15 derniers 
mois montre une économie américaine affaiblie, paralysée par l’inflation, 
la guerre en Europe, la rupture des alliances au Moyen-Orient et une 
incertitude croissante en Asie. (Source de l’image : iStock)

Le président américain Joe Biden a conclu le discours qu’il a prononcé 
devant les membres du Business Roundtable par une allusion quelque peu 
surprenante à un «nouvel ordre mondial». Selon la transcription officielle de 
son discours Joe Biden a dit :

« Cela se produit toutes les trois ou quatre générations. ... [à un] moment 
les choses changent. Nous allons - un nouvel ordre mondial va s›installer 
ici-bas, et nous devons le diriger. Et pour ce faire, nous devons unir le reste 
du monde libre. »

A quoi le président faisait-il allusion ? Qu’est ce que ce « nouvel ordre mondial 
» qui a surgi à la fin de son discours, sans guère de précisions ? Sans doute 
faisait-il référence aux changements intervenus dans les structures de 
pouvoir internationales mises en place après la Seconde Guerre mondiale. 
Biden a-t-il un plan pour l’Amérique dans ce projet de nouvel ordre mondial, 
alors que l’Europe se retrouve aux portes d’une guerre majeure ?

Le peuple américain se perd en conjectures. Qu’a donc voulu nous dire Joe 
Biden ? Pour comprendre, le mieux est de passer en revue les politiques 
mises en œuvre les 15 premiers mois de sa présidence. Quels éléments 
laissent entrevoir qu’il existe un plan pour l’Amérique dans cet éventuel 
«nouvel ordre mondial» ?

L’axe central de la politique de Biden et des Démocrates a été le « Green 
New Deal » (New Deal Vert). Compte tenu de leurs vastes réserves 
énergétiques et de leur haut niveau technologique, les États-Unis sont-ils la 
locomotive qui «verdira» la planète et approvisionnera l’Occident, les alliés 
et les partenaires en produits énergétiques sûrs et stables ? A première vue, 
la réponse est non. La Chine domine dans la production de terres rares, de 
panneaux solaires et d’éoliennes ; six des dix principaux fabricants mondiaux 
sont basés en Chine communiste. A l’évidence, l’Amérique ne dirige pas 
le nouvel ordre mondial «vert», et Biden semble ne disposer d’aucun plan 
significatif pour nous y conduire, si ce n’est des bouleversements radicaux 
de notre mode de vie et une dépendance accrue à l’égard de la Chine.

Les autres décisions énergétiques de Biden apparaissent tout aussi 
déconcertantes. Dès sa prise de fonctions, Biden a tué le pipeline Keystone 
XL en Amérique, mais a donné son feu vert au pipeline Nord Stream 
2 qui aurait rendu l’Europe totalement dépendante du gaz russe. Il s’est 
également opposé aux tentatives du Congrès de sanctionner Nord Stream 
2 à l’approche de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. A l’époque où j’étais 
ambassadeur des États-Unis aux Pays-Bas, j’ai déployé tous mes efforts 

pour faire entendre l’opposition de l’administration Trump à ce projet de 
pipeline. Dans ce cadre, au premier jour de son mandat, Biden a adoubé 
sans équivoque l’accord de Paris sur le climat, et a réintégré l’Amérique 
dans ce pacte aux règles pipées.

Plutôt que de militer pour l’indépendance énergétique des Etats Unis et 
soutenir la production nationale de pétrole et de gaz, Biden a laissé les 
consommateurs américains sans défense face à une envolée des prix qui 
a vu le gallon d’essence passer de 4 à 7 dollars. La crise énergétique est 
si grave que l’administration Biden parle d’acheter du pétrole à l’Iran et au 
Venezuela. Pour ce qui est du pétrole et du gaz, le nouvel ordre mondial 
de Biden se traduit par une réduction de l’indépendance énergétique 
américaine et une dépendance accrue des États-Unis à certains acteurs 
étatiques de mauvaise foi – finançant ainsi ironiquement leurs efforts pour 
déstabiliser l’Amérique au sein du nouvel ordre mondial.

Quant à l’Europe, ce continent transi de peur à l’idée d’une guerre avec la 
Russie, quelle place occupe-t-elle dans le nouvel ordre mondial de Biden 
? Le soutien apporté à Nord Stream 2 n’a fait qu’enhardir la Russie, et 
l’affaiblissement de la production américaine a obligé l’Amérique à acheter 
un demi-million de barils de pétrole par jour à la Russie. A 110 dollars le 
baril, les contribuables américains financent donc la machine de guerre 
russe à hauteur de 20 milliards de dollars par an. Etant donné que les 
cadeaux de l’administration Biden à la Russie - le gazoduc Nord Stream 
2 et la prolongation pour encore cinq ans de New START, le traité sur la 
réduction des armements nucléaires – n’ont rien apporté de positif ni aux 
États-Unis, ni au peuple ukrainien, ni à l’Europe, Biden a-t-il modifié ou au 
moins reconsidéré son plan pour un nouvel ordre mondial ? Le jour même 
où la Russie a envahi l’Ukraine, le «tsar du climat» de l’administration Biden, 
John Kerry, a révélé que le gouvernement était toujours en proie à ses 
fantasmes de «Green New Deal». Kerry a déploré :

« Mais, ce qui est grave c›est que les gens vont se lasser ... J›espère que 
le président Poutine nous aidera à rester sur la bonne voie des tâches à 
accomplir pour le climat. »

En prenant d’autres décisions, l’administration Biden n’aurait-elle pas pu 
bloquer l’opération guerrière de la Russie ? Si Biden n’avait pas approuvé 
Nord Stream 2 et si la politique de l’administration Trump avait été prolongée 
? Ou bien, si Biden avait tenu compte des appels du président ukrainien 
Volodymyr Zelenskyy et des membres du Congrès et adopté des sanctions 
avant même l’invasion de Poutine ? Et si Biden avait pris les devants au lieu 
de suivre l’Europe ? Mais dans le nouvel ordre mondial de Biden, l’Amérique 
n’a pas l’initiative, elle suit ou réagit aux autres.

Que nous indique le bilan de Biden sur la physionomie du nouvel ordre 
mondial au Moyen-Orient ? Ainsi, le président fait pression pour signer un 
accord sur le nucléaire iranien négocié par la Russie et soutenu par la Chine, 
qui aboutit à supprimer les sanctions contre l’Iran, à sortir le Corps des 
gardiens de la révolution islamique de la liste des organisations terroristes 
ou il devrait continuer de figurer et à permettre à la Russie d’acheter les « 
excédents » d’uranium enrichi de l’Iran – pour lui permettre de les utiliser 
contre une prochaine « Ukraine » ?

La déroutante tentative du Président de redonner vie à ce mauvais accord 
nucléaire de l’ère Obama pousse les alliés des Etats Unis - Israël, l’Arabie 
saoudite, les Émirats Arabes Unis - à s’interroger sur leurs relations avec 
les États-Unis, et à envisager de renforcer leurs liens avec la Russie et la 
Chine. Israël a essayé de garder une position équilibrée entre les États-Unis 
et la Russie sur l’Ukraine. Les dirigeants saoudiens et émiratis ont refusé de 
prendre Biden au téléphone, mais ont donné suite aux appels de Poutine. 
On ne saurait oublier que juste avant l’invasion de l’Ukraine, la Russie, la 
Chine et l’Iran ont mené des exercices militaires conjoints.

Quant à la Chine, où se situe-t-elle dans le nouvel ordre mondial de Biden ? 
La réponse est on ne peut plus mitigée. Le Parti communiste chinois (PCC) 
poursuit son génocide contre les Ouïghours du Xinjiang, a supprimé les 
libertés à Hong Kong, militarisé au moins trois des îles artificielles construites 
en mer de Chine méridionale, perfectionné des missiles hypersoniques et 
des missiles « tueurs de satellites », menacé Taïwan, et signé de nouveaux 
accords d’amitié avec la Russie. Au même moment, l’administration Biden 
a partagé avec la Chine les renseignements de ses services secrets sur la 
Russie. L’administration Biden a entretenu l’espoir chimérique que la Chine 
se rangerait à ses côtés pour décourager la Russie d’attaquer l’Ukraine. 
En fait, la Chine a tout bonnement partagé avec la Russie les informations 
obligeamment fournies par les États-Unis. Quel fou a pu s’imaginer que le 
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Biden et l’NOM...
Parti communiste chinois se joindrait aux États-Unis pour maintenir l’ordre 
et la stabilité en Europe ?

Cette vision d’un nouvel ordre mondial piloté par l’Amérique prend de de plus 
en plus l’aspect d’un nouveau désordre mondial. Au lieu de poser clairement 
les termes de ce que devrait être un leadership américain, notre pays s’agite 
sur la scène mondiale au gré d’initiatives prises par la Russie, l’Iran, la Chine 
et même l’Europe. Les liens de l’Amérique avec ses alliés traditionnels sont 
laminés ; ces derniers comprennent mal la vision globale du président et 
notent que dans le nouvel ordre mondial qui se profile, l’Amérique ne mène 
pas le jeu, mais réagit après coup aux caprices des autres.

Ainsi, bien que l’on ne sache pas ce que Biden a voulu dire en évoquant 
un nouvel ordre mondial à la tête duquel se positionneraient les Etats 
Unis, son bilan des 15 derniers mois est une économie américaine 
affaiblie paralysée par l’inflation, la guerre en Europe, la rupture des 
alliances au Moyen-Orient et une incertitude croissante en Asie.

Si cette situation est la résultante involontaire du nouvel ordre mondial, il 
serait temps que Biden retourne à sa planche à dessin. Le monde a déjà 
assez souffert. Le moment est venu pour lui de recalibrer le cauchemar 
mondial que ses politiques ont engendré.

Peter Hoekstra était ambassadeur des États-Unis aux Pays-Bas sous 
l’administration Trump. Dix huit ans durant il a représenté le deuxième 
district du Michigan à la Chambre des représentants des États-Unis et a 
été président et membre de rang du House Intelligence Committee. Il est 
actuellement président du conseil consultatif du Center for Security Policy 
et Distinguished Senior Fellow du Gatestone Institute.

Opções difíceis

Major-general Carlos Branco; investigador do IPRI-NOVA

A narrativa ucraniana inclui frequentemente aspectos contraditórios. Por 
um lado, vitória militar, por outro, cedência. Coexistem dois discursos 
inconciliáveis.

Passado um mês após o início da guerra na Ucrânia encontramo-nos sem 
um fim à vista. Ambas as partes anunciam publicamente a sua convicção na 
vitória. Os resultados de sondagens feitas na Rússia e na Ucrânia confirmam 
essa percepção (independentemente da sua validade). Isso significa que a 
probabilidade de o processo negocial em curso ser bem-sucedido é, no 
momento em que este texto foi escrito, tremendamente reduzida.

A retórica exterior ao teatro de operações, sobretudo no Ocidente, tem 
dado ânimo aos ucranianos para prosseguirem a campanha militar porque 
a vitória, apesar dos escolhos, será, segundo eles, seguramente certa. Por 
isso se entende que os apelos ao compromisso tenham sido escassos, 
como foi o caso do anúncio feito por Varsóvia, de que iria propor na Cimeira 
extraordinária da NATO a criação de uma força de manutenção da paz para 
actuar na Ucrânia.

Por enquanto, ambas as partes apostam na vitória (pelo menos publicamente) 
e, consequentemente, na derrota do oponente, o que parece estar longe 
de acontecer. Tal significa que nos encontramos distantes de uma solução 
política, que só ocorrerá quando uma das partes claudicar militarmente, ou 
quando se torne insustentável a ambas prosseguirem os combates. Apenas 
no segundo caso haverá lugar a um compromisso. No primeiro, o vencedor 
determinará os termos da vitória.

A parte ucraniana tem feito afirmações, nem sempre coerentes. Umas 
vezes fala com voz grossa como se estivesse na “mó de cima”, noutras 
ocasiões admite ceder a algumas das reivindicações russas, em particular 
às mais importantes, dando a sensação de estar empenhada numa 
solução política. Simultaneamente, suplica pela implementação de uma 
“No Fly Zone”, e pela intervenção da NATO ao seu lado, reconhecendo 
implicitamente que não tem capacidade para vencer militarmente o conflito 
sem a ajuda externa. A narrativa ucraniana inclui frequentemente aspectos 
contraditórios. Por um lado, vitória militar, por outro, cedência. Coexistem 
dois discursos inconciliáveis.

Para o Kremlin, esta guerra é existencial, e, como tal, não pode ser perdida. 
As consequências geoestratégicas seriam insustentáveis. O significado da 
Ucrânia para a Rússia não é comparável ao do Afeganistão para os EUA. 
Este “detalhe” parece não estar a ser tido em consideração no cálculo 
estratégico das potências ocidentais. Quem no Ocidente alimenta o sonho 
de que a Rússia vai recuar, não conhece a Rússia. Mas Zelenski tinha 
a obrigação de a conhecer, e não submeter o seu povo a esta provação. 
Talvez a sua impreparação política o tenha impedido de ver que é um “peão 
de brega” de interesses geoestratégicos que o transcendem.

Posto isto, parece restarem duas soluções à Ucrânia: ou ceder para 
preservar a sua soberania e integridade territorial, agora afectada pelas 
operações militares, evitando a repartição do país; ou continuar os combates 
acreditando que vai vencer a guerra, e capitular em condições muito 
desfavoráveis. Isto significaria a repartição da Ucrânia, transformando-a 
num estado decepado dos territórios a Leste de Kiev e do rio Dnieper, sem 
acesso ao mar, despojado das regiões economicamente mais ricas do país. 
Neste cenário, a Rússia ganharia a buffer zone securitária que procura, 
evitando o contacto territorial com a NATO.

Resta saber quanto tempo levará Zelenski a compreender a 
exequibilidade das opções que tem em cima da mesa. Quanto mais 
tempo demorar, mais difícil será explicar aos seus cidadãos porque é 
que lhes prometia um futuro radiante e uma vitória, quando começava 
a ser discernível que as alternativas lhe eram desfavoráveis, não 
tendo por isso negociado em tempo a solução que poderia garantir 
um futuro independente ao país.
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Monstro
 “É a guerra aquele monstro que se sustenta das fazendas, do sangue, 
das vidas, e quanto mais come e consome, tanto menos se farta. É a 
guerra aquela tempestade terrestre, que leva os campos, as casas, as 
vilas, os castelos, as cidades, e talvez em um momento sorve os reinos 
e monarquias inteiras. É a guerra aquela calamidade composta de todas 
as calamidades, em que não há mal algum que, ou se não padeça, ou 
se não tema, nem bem que seja próprio e seguro. O pai não tem seguro 
o filho, o rico não tem segura a fazenda, o pobre não tem seguro o seu 
suor, o nobre não tem segura a honra, o eclesiástico não tem segura a 
imunidade, o religioso não tem segura a sua cela; e até Deus nos templos 
e nos sacrários não está seguro”.
Assim definia a guerra o Padre António Vieira (1608-1697). Não que fosse 
um pacifista intransigente: foi um dos esteios da Restauração, na guerra 
que durou de 1640 a 1668. Mas sabia do que falava, e sobretudo qual 
era o preço da guerra, entre uma confissão e uma extrema-unção, detalhe 
deixado de lado pelos que, normalmente nas cómodas retaguardas, 
desencadeiam guerras com tanto maior ligeireza quanto maior é a distância 
à linha da frente.
E a guerra aí está de novo, numa Europa que, ao longo dos séculos, perdeu 
a conta das guerras travadas no seu solo. Mesmo depois dos 50 milhões 
de mortos da II Guerra Mundial, quando se julgava tal fatalidade erradicada 
para sempre, ei-la que ressurge, desta vez em directo e em tempo real, 
entrando de rompante no remanso ilusório das nossas casas.

Somos o testemunho vivo do preço da guerra. Cada vez menos vivo, mas 
sempre militante na exposição das nossas marcas, físicas e psíquicas, e no 
silêncio ensurdecedor dos cemitérios.

Todas as guerras têm algo em comum: sabe-se quando começam, e nunca 
se sabe como e quando acabam. Os planos russos pareciam perfeitos, e 
nas primeiras horas tudo correu como o previsto. O imprevisto foi, primeiro, a 
resistência ucraniana, e, segundo, o cerrar fileiras da União Europeia, contra 
todas as previsões de incapacidade e falta de coerência. Perante o risco real de 
apagamento, os europeus despertaram – e até passaram a fornecer armamento à 
Ucrânia (inclusive Portugal!), além de adoptar medidas concertadas de sansões. 
Surpreendendo os americanos, que preparavam a derrota e evacuação de 
Zelensky (que a recusou delicadamente, preferindo partilhar a sorte das suas 
tropas), e a Rússia, que parece ter previsto uma operação tipo Afeganistão.

O resultado imediato é o prolongar da guerra, o tal monstro.

Não está no horizonte imediato o empenhamento de tropas terrestres da 
NATO, e entre elas as portuguesas, em solo ucraniano; e esperemos que 
o conflito não ultrapasse a fronteira, porque aí estaríamos perante uma 
guerra alargada.

E, dentro da internacionalização do conflito, não podemos esquecer o espírito 
da Federação Mundial dos Antigos Combatentes, na prevenção de conflitos e 
na reconciliação de antigos adversários, porque inimigos, inimigos, são os que 
desencadeiam as guerras, não quem tem de as travar.
E, da nossa experiência, fazemos um alerta: com que garantias combateriam 
os nossos militares? Ao abrigo da doutrina estabelecida, após a I Guerra 
Mundial, pelo Código dos Inválidos, adoptada (incompletamente) pelo 
Decreto-lei n.º 43/76? Nesses dois diplomas, eram reconhecidos uma série 
de direitos e garantias, e sobretudo afirmada a gratidão e o reconhecimento 
público da Nação pelos que se sacrificaram por ela. O Código dos Inválidos foi 
ignominiosamente revogado em 1937, e a aplicação do DL 43/76 ainda hoje é 
objecto de queixas e processos, que são o pão nosso de cada dia da ADFA.
E agora parece prevalecer a estranha doutrina “cada guerra, cada lei”, como 
se nove séculos de História não bastassem para definir o que é o interesse 
da Nação e os valores que ela defende.…
Parafraseando o Padre António Vieira, “o pai não tem seguro para o seu 
filho, o rico não tem segura a sua fazenda, o pobre não tem segura a sua 
pensão, o militar não tem segura a sua honra, o ferido não tem curadas as 
suas mazelas, o defunto não tem garantida a sepultura, e até Deus nos 
templos e nos sacrários não está seguro, porque em nome Dele se fazem 
todos os atropelos”.

O curioso é que todas estas desgraças nos são causadas pelo inimigo, mas 
pelos nossos compatriotas – tão prontos a enviar os seus irmãos para a 
guerra como para lhes negar o que é devido.        

Por NSC - A Direcção Nacional

Comédia não divina
Nas andanças dos comunicados e notícias, algo me chamou a atenção. 
Num apontamento lateral de um noticiário ligado a um grupo americano de 
interesses económicos (talvez mais financeiros), nos primeiros dias invasão 
da Ucrânia, o presidente Zelensky, actual herói, era chamado algo como ”o 
comediante que virou presidente”, referindo-se à sua antiga profissão de 
comediante.

Curta memória? Ronald Reagan foi actor de cinema, embora de segunda 
ordem, foi Governador da Estado da Califórnia e foi Presidente dos Estados 
Unidos da América, durante dois mandatos. Deixou nas Forças Armadas 
americanas um legado suficiente importante para que fosse dado o seu 
nome a um porta-aviões de propulsão nuclear. Não está em causa a justeza 
das suas ideias: o que interessa é que saltou de comediante a político de 
primeiro plano, provando que os comediantes não são meros saltimbancos.
Será assim tão anómalo? Voltemos atrás na História.

Justiniano, imperador de Bizâncio, desposou Teodora, que fora actriz 
numa época em que a distinção entre actriz e prostituta era, no mínimo, 
ténue. Mas Teodora afirmou-se como conselheira de seu real esposo. Na 
sequência de uma revolta, quando todos aconselhavam Justiniano a fugir, 
Teodósia impôs-se com uma frase teatral, cujo texto exacto se desconhece, 
mas teria sido algo como “da púrpura se faz uma fina mortalha”.

Algo semelhante ao atribuído a D. Luísa de Gusmão, a espanhola consorte 
de D. João IV: “mais vale ser rainha por um dia que duquesa toda a vida”.

Ambas jogavam as suas cabeças nessa aposta, e ambas estavam acima 
dos seus hesitantes maridos.

Recentissimamente, os Estado Unidos oferecem ao Presidente da Ucrânia 
a possibilidade de um asilo dourado, como têm oferecido a tantos outros 
serventuários da sua política externa.

Mas, desta vez, a resposta foi diferente: Zelensky, actaviado perante as 
câmaras como qualquer militar da linha da frente, respondeu que o seu 
lugar era entre os seus militares e o seu povo.

Bem poderia ter dito, parafraseando Teodora, que “o camuflado é uma bela 
mortalha”.

Escreveu William Shakespeare: “All the world’s a stage, and all the men and 
women merely players” (O mundo todo é um palco, e todos os homens e 
mulheres são meros actores).

Talvez esta comédia universal não seja divina, como a de Dante, mas há 
actores que se distinguem.

São os que conhecem a vida de palco, e melhor ainda o Palco da Vida.

Nuno Santa Clara
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Cadernos

de

Moçambique

Por Pinho Barreiros

Terminámos com este parágrafo, a transcrição deste  Caderno de 
Moçambique do VI Capítulo “Na Cadeia de Machava”:

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... 

O1 «rapaz» disse o que afirmara porque estava prestes a perder o emprego 
e a não poder casar, em consequência daquela prisão, ilegal e arbitrária... 
. 
A diferença entre o procedimento dele e o de Jorge Costa é que o ex-comando 
falou desarmado e sozinho e o «célebre» inspector teve de apontar a sua 
arma e a dos «camaradas», tendo feito o mesmo em relação ao Esquivei,  
quando este lhe perguntou se realmente pensava prender-lhe a esposa, 
como ameaçara, por ela não ter querido fazer declarações,   sem  primeiro  
consultar  o  marido... 

No fundo e como muitas vezes acontece, o inspector não passava dum 
cobarde pois que, quando o Raimundo disse que o havia de matar não voltou 
mais ao portão, mesmo armado, apressando-se a fazer transportar, para 
muito longe de Lourenço Marques, não apenas o R. como alguns outros, 
certamente  considerados  «reaccionários  perigosos»... 

Quando a transferência deles teve lugar, eu já estava na Machava. Vieram 
buscar-me, inopinadamente, quando me preparava para ir ao recreio... 

Foi o furriel que me chamou, dizendo-me para fazer a entrega da roupa de 
cama... 

Como tanto sempre representou a libertação, os companheiros, ao saberem, 
vieram despedir-se de mim,  desejando-me muitas felicidades... 

A ninguém passou pela cabeça que estavam a preparar mais um golpe, como 
na realidade sucedia. .. Efectivamente, em vez de me porem em liberdade, 
foram entregar-me, com o processo, no quarto juízo do tribunal da comarca 
de Lourenço Marques... 

Era a primeira vez que isso sucedia, na medida em que sempre se esperou, 
em situações idênticas, na penitenciária... No meu caso, como alguém 
certamente perguntara a razão por que estava, há três meses preso, sem 
julgamento, resolveram mandar-me a tribunal, sabendo de antemão que me 
iam prejudicar, visto que não sendo logo julgado, como era natural, teria de 
dar entrada na Machava uma cadeia destinada a detidos e reclusos de delito 
comum... 

Existia, contudo, a possibilidade de ser posto em liberdade, ainda que 

condicional, sob fiança. Havia viabilidade e existiu essa esperança, 
que se desvaneceu à última hora, uma vez que o «digno magistrado do 
Ministério Público» (que posteriormente veio para Portugal, onde viverá 
tranquilamente...), por medo de complicações, não o consentiu... 

E a família, que por mim esperava, tantas as garantias dadas de que, nesse 
dia, iria dormir a casa, quando soube do ocorrido, caiu em desespero. .. 

De qualquer forma, quando o 25 de Fevereiro de 1975 estava a chegar ao 
fim, dava entrada na cadeia central da Machava... 

Devido a tudo quanto se tinha passado; ao convívio de alguns momentos, 
com a família; às grandes esperanças vividas, que tive como certezas, o 
ingresso na Machava foi o pior choque da minha vida... 

Até a cidade de Lourenço Marques, que tanto amava e tão bem conhecia, 
tomou forma de monstro, de pesadelo... Era afinal a transição para 
pesadelos maiores... Que ao fim e ao cabo um ser humano é capaz de 
suportar... Por isso a liberdade e a dignidade ainda não morreram — nem 
perecerão, não obstante o que presentemente sucede, por esse mundo 
fora... 

Na Machava, sem eu saber, alguns reclusos facilitaram-me a vida, 
evitando que passasse pela «cela de transição». Não puderam porém 
obstar que me sentisse profundamente deprimido pelo que ali vi... 

Mão amiga, de recluso também, ofereceu-me uma chávena de café, que 
foi o meu único alimento, naquela noite... 

Quanto a dormir, só muito tarde resolvi entrar na cela e deitar-me naquela 
cama nojenta... 

No dia seguinte e pela primeira vez os meus nervos cederam... 

O companheiro de cela que, com jactância, gostava de ser tratado por 
«Burlão de Luanda», quis ser simpático para comigo e foi ensinar-me 
onde era o refeitório. Todavia, a minha sensibilidade opôs-se a que me 
sentasse num lugar daqueles, entre semelhante gente... 

Quanto à qualidade da alimentação e higiene geral nem será bom falar-
se... 

Os mais esquisitos arranjaram maneira de ingerir na cela a comida 
que lhes era distribuída na cozinha. Creio que esta teria sido uma das 
concessões do 25 de Abril... 

Pela minha parte, da comida só aproveitava o pão... O resto eram salsichas 
e peixe de conserva que comprava na cantina, quando podia;.. 

Com uma alimentação destas, nada substancial, assim me aguentei 
alguns meses, utilizando como mesa o chão e como tecto a sombra 
acolhedora das laranjeiras... 

O pior foi quando os homens da limpeza foram fazer queixa ao capataz, 
acusando-me de estar a sujar o pomar... 

Na verdade, como à falta de sítio melhor, ia por lá ficando uma que outra 
lata vazia, não deixavam de ter razão... Só que não estava com disposição 
para discutir e, por esse motivo, resolvi mudar de sítio... 

Foi por essa altura que o meu companheiro de cela baixou ao hospital 
do Infulene, tendo vindo ocupar a sua vaga um indivíduo que, a julgar 
pela aparência, devia ser consumidor de droga... Por isso teria sido preso 
e, pela mesma razão, tão depressa pôde fugir, evadiu-se para ir liquidar 
quem o tinha denunciado: um militante da «Frelimo», residente no Alto 
Maé... 

Mais ou menos por essa altura, apareceu na cadeia central da Machava o 
F. e o S., companheiros da penitenciária de Lourenço Marques, o primeiro 
acusado de ser «reaccionário» e o segundo de ter tomado parte no «7 de 
Setembro». 

Ã medida que iam surgindo outros, ia-se tornando mais difícil a existência 
dos detidos, acusados de «actividades subversivas», pois era intensa a 
propaganda da «Frelimo», a qual atingia sobretudo os nativos, os quais, 
supondo que isso lhes traria grandes vantagens, incluindo o regresso 
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à liberdade, tornaram-se adeptos fanáticos da linha política do partido, 
procurando cumprir, mais do que à risca, as palavras de ordem   Por isso  
tentámos  diluir-nos, o quanto possível, no meio daquela gente... Mesmo 
assim, o S. ainda teve problemas... 

O pior, para os que se deixaram influenciar, foi quando chegou a 
independência e ninguém foi posto em liberdade... A partir daí, começaram 
a aperceber-se de que tinham sido ludibriados e por essa razão tentaram 
desviar-se da posição assumida... Tarde porém visto que as ameaças, os 
castigos e a força das armas já não deixavam ninguém recuar... O que 
afinal parece suceder em todos os países onde o comunismo consegue 
estabelecer-se... 

VII 

O   JULGAMENTO 

Entretanto, no quarto juízo do tribunal da comarca de Lourenço Marques, 
o meu processo foi correndo os seus trâmites, até que o respectivo 
julgamento foi marcado para 9 de Abril de 1975, da parte da manhã. 

Toda a gente me dizia que ia ser absolvido, na medida em que era 
ridícula e infundada a acusação que me faziam de tentar alterar a 
«Constituição (acordo de Lusaca)», com artigos que escrevera, em 8, 9 
e 10 de Setembro de 1974, primeiro porque o acordo de Lusaca não era 
nenhuma Constituição — nem portuguesa nem moçambicana—; segundo 
o referido acordo nem legal nem publicamente existia, uma vez. que não 
tinha sido ainda publicado no boletim oficial de Moçambique e nos jornais 
só o foi bastante tempo depois dos meus artigos terem vindo a lume... 
Logicamente, não havia qualquer relação entre uma coisa e outra... 
          
Como prova, foi junta ao processo fotocópia do jornal de maior circulação, 
em Lourenço Marques, que incluía o referido acordo. 

O dia 9 de Abril de 1975 foi a uma segunda-feira. 

Em minha casa e na Machava, à minha frente, tinham dito para ir confiante 
pois seria posto em liberdade... 

A família acreditou e ficou à espera...; pela minha parte, estava quase tão 
satisfeito como ela... 

Pelo caminho, metidos naquele imundo transporte, o Sousa, que ia ao 
hospital, foi-me dizendo para ir sossegado porque já não regressaria com 
ele à cadeia... 

No tribunal, alguns familiares, as testemunhas de defesa, o defensor 
oficial... por não ter dinheiro para mais... 

E vá lá que, naquela altura, ainda havia quem pretendesse defender... 
Existia isso mas havia também uma determinação que obrigava a 
recurso, no caso de absolvição, ao que parece com os réus aguardando 
o desfecho, na cadeia! 

O advogado leu-me um documento, que constituiria capítulo de defesa, 
dizendo-me que, destruída que considerava a acusação, o julgamento 
giraria à volta da minha personalidade... 

O juiz quis saber das testemunhas de defesa — que existiam — e das de 
acusação — que não havia... 

Que saibamos, antigamente, em julgamentos destes, havia sempre duas 
testemunhas de acusação, pelo menos, ainda que fossem polícias... No 
meu caso nem coisa no género existiu...  

Quiseram saber das testemunhas que espécie de pessoa era eu... 

As informações foram das melhores. Mas que era introvertido, por isso 
estranhara a «inoportunidade» da minha actuação — declarou uma delas; 
que defendia a integração de Moçambique em Portugal — acrescentou 
outra... 

À primeira respondeu o advogado, dizendo que precisamente por 
isso reagira asperamente ao sentir-me ferido, na minha dignidade 
de português...; à segunda respondi eu acrescentando que o que 
efectivamente defendia era uma adesão de Estados independentes, 

inseridos no que creio ter sido um conhecido historiador brasileiro a 
baptizar de Comunidade Lusíada... 

O que parece ter ferido muito a sensibilidade do juiz foi o título dum 
dos artigos, aliás publicado em página interior: «FRELIMO: LEGITIMA 
REPRESENTANTE ‘DO POVO MOÇAMBICANO?»... 

Tomou ele a nuvem por Juno; a interrogação por afirmativa e, como 
«frelimista», ficou pior do que uma fera... Pelo menos aparentemente... 

Não quis saber nem das alegações da defesa nem das minhas declarações, 
feitas sob juramento, e considerando que colocara o partido em maus 
lençóis e tinha mostrado uma sagacidade capaz de me fazer saber o que 
se continha no acordo de Lusaca, sem o ter lido, resolveu condenar-me a 
um ano de prisão correccional! 

Foi mais uma «punhalada», que em cheio me vibraram, a mim e à família, 
de tal maneira que a pessoa mais idosa que em casa tinha, não mais 
voltou a ver quando soube que, em vez de regressar ao lar, tinha voltado 
à cadeia central da Machava, agora por mais oito meses... 

VIII 

NO HOSPITAL DE S. JOÃO DE DEUS 

Física e psiquicamente esgotado, há algum tempo já, continuei a frequentar 
a consulta externa do Miguel Bombarda, até que o médico resolveu fazer-
me baixar ao Hospital de S. João de Deus, situado no Infulene, para o 
devido tratamento. Isto sucedeu em 6 de Maio de 1975. 

Foi com grande prazer que ali dei entrada, na medida em que era bem 
mais agradável viver entre loucos do que na prisão... 

Ê certo que também ficava para trás um que outro companheiro de quem, 
realmente, talvez me não devesse separar, até por uma questão de 
solidariedade... A verdade contudo é que me sentia mal e tinha começado 
a ir ao médico antes de eles chegarem... Independentemente disso, 
poderia mais facilmente contactar com a mulher e filho, coisas que eles 
não tinham, por serem solteiros... 

Naquela tépida e calma tarde tropical sentia-me mais alegre, quando me 
sentei no carro que me havia de conduzir ao Hospital do Infuiene... 

Eram cerca das 17 horas quando lá dei entrada e ainda tive de esperar 
um bocado, até aparecer o servente, que me conduziu ao pavilhão, salvo 
erro o número quatro... 

Ali sozinho, sem guardas, sem ninguém a vigiar-me, pela primeira vez 
senti o quanto é agradável, a liberdade, de cuja importância só nos 
apercebemos quando ficamos sem ela... 

Antes de chegar ao pavilhão, tive de passar por alguns sítios mais, onde 
fui deixando o que levava comigo: alimentos, roupas, etc, enquanto o 
servente e enfermeiro combinavam o que haviam de fazer, nes dias mais 
próximos, para bem cumprirem a linha política da «Frelimo»... 

Finalmente, distribuiram-me um pijama, curto e manchado, que foi o 
melhor que se pôde arranjar... 

‘Distribuí algum dinheiro, pelos trabalhadores, e cigarros, pelos doentes, 
para ter uma vida facilitada, enquanto estivesse naquele pavilhão... 

Não deviam ser ainda dezoito horas, quando me chamaram,  para jantar... 

Não foi sem relutância que anuí à solicitação, uma vez que o fim de tarde 
estava agradável e o sol ainda ia alto... 

Não sei se tivemos, para jantar, o habitual arroz de qualquer coisa...; só 
sei que me senti bastante mal, no fim da refeição, em consequência dos 
comprimidos que me deram, para ingerir... 

No dia seguinte, mais bem disposto e pensando melhor cheguei à 
conclusão de que tais comprimidos seriam para dormir... Essa a razão por 
que, logo após o jantar, quando principiei a sentir as pernas inseguras, fui-
me deitar, só acordando altas horas da manhã seguinte, após um sono, 
dos mais longos e mais tranquilos de toda a minha vida... 
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Nesse mesmo dia ou no seguinte, apareceu o médico que me mandou para 
o pavilhão número um, destinado a doentes em vias de restabelecimento.

No meu encontro com o Irmão, encarregado daquela secção, tive ensejo 
de lhe contar o que se passava comigo e as razões por que me encontrava 
ali. 

Como pessoa de boa formação que era, como outros, não podia aprovar 
o que me estava a ser feito e tudo fez para me ajudar, dentro das suas 
possibilidades, de tal forma que, os dias aí passados, foram os mais 
felizes, da minha desgraça... 

Entretanto, embora com dificuldade, tudo ia fazendo para me adaptar, o 
melhor possível, à nova situação... 

O que mais me custava era ter de ir às vinte e uma horas para a enfermaria, 
visto que andava a dormir mal e, por essa razão, mais profundamente 
sentia todas as tolices dos malucos... 

Numa tentativa para evitar tudo aquilo, efectivamente deprimente, mal o 
sol tinha nascido já eu estava a pé, procurando antecipar-me aos que, 
em função do seu desequilíbrio ou formação transformavam as casas de 
banho em autênticas cloacas... 

Depois ia até à sala de jogos, esperando que fosse aberta a porta, que 
dava para o quintal. 

Ali, enquanto os outros não apareciam, fazia um pouco de exercício e 
aguardava o primeiro noticiário do R.C.M., que tinha lugar às sete horas. 
Dali a pouco era o mata-bicho e em seguida o recreio, podendo ir para 
o jardim ou mais longe os que dessem garantia de que não tentariam 
escapulir-se, para a cidade... 

Ao fim de alguns dias, o Irmão chamou-me, dizendo-me que podia ir ao 
recreio. Não aceitei porque me encontrava a rever as memórias, de tudo 
quanto até ali me sucedera, manuscrito esse que mais tarde foi destruído, 
por receio de que a «Frelimo» se viesse a apoderar dele... 

Ao meio-dia era o almoço e todos tinham de estar de regresso. Só se 
voltava a sair às quinze horas. 

Depois do almoço, as pessoas reuniam-se, no quintal ou sala de jogos. 
Eu preferia sentar-me, à sombra duma árvore ou num banco, a ouvir um 
pouco de música ou o noticiário, que parecia não mais acabar, desde que 
Samora Machel chegara a Cabo Delgado... 

Os nativos reuniam-se em grupos, consoante as suas etnias, para 
conversarem ou fazerem cestos... 

Era a altura de se ter cuidado com os cigarros, pois os pedidos choviam 
de todos os lados... 

Embora não dispusesse de muitos, sempre ia dando um ou outro, 
sobretudo ao velho açoriano que, utilizando a maneira característica de se 
expressar, várias vezes me contou a sua triste história, ao fim e ao cabo 
igual a tantas outras de que me falaram, com mais ou menos coerência, 
com maior ou menor lucidez... 

E eu a ouvir tudo aquilo; a viver num «mundo» tão distante do meu e pelo 
qual sempre passei à pressa, quando transitava pela estrada do Infulene, 
a caminho de Vila Luísa... 

Foi preciso que entrassem na minha vida os piores efeitos da «revolução 
dos cravos», que teve lugar em Portugal, para ingressar numa cadeia, 
num hospital de loucos e em tantas outras coisas... 

E a quem pedir contas, uma vez que, neste País, agora ninguém viu, 
ninguém sabe, ninguém fez nada de mau? 
     
Cerca das dezassete horas, todos tinham de estar de volta ao hospital, 
vindos do passeio. Alguns chegavam mais cedo porque, naquela zona, 
para além do jardim, pouco mais existia com interesse..

Essa a razão por que quando o Irmão insistiu, que fosse passear, apenas 
fui até ao restaurante, tomar um café, tendo de imediato regressado ao 

referido jardim, para meditar, ver passar os machimbombos e arejar, a 
cabeça e os pulmões... Para contactar com a vida que se desenrolava 
para além da minha existência... 

Entretanto, já tinha pedido ao Irmão para me deslocar a Lourenço Marques, 
a fim de visitar a família e tratar de vários assuntos que tinha em suspenso. 
Ele acedeu e disse para voltar uns dias depois, recomendando-me porém 
que não desse nas vistas... 

No entanto, foi de coração apertado que apanhei o autocarro, uma vez 
que o meu bilhete de identidade tinha ficado na P. S. P. e eu sabia que, no 
caminho, faziam-se inspecções... 
Por sorte, consegui ir até casa e foi com espanto e alegria que a família 
me viu chegar... 

Da «Vitória» a casa pouco tempo demorei e, pelo caminho, experimentei 
uma sensação esquisita: uma mescla de liberdade e de prisão... 

Apesar de tudo, a minha rua estava no mesmo lugar e a casa no mesmo 
sítio... Os vizinhos, que restavam, procuravam fazer a mesma vida de 
sempre como se nada tivesse acontecido ou seria forçoso vir a suceder, o 
que quer dizer que a natureza, mesmo humana, também tem as suas leis, 
que se não cumprem, nem mais depressa nem mais devagar, consoante 
a vontade de alguns homens... 

O «Fly» que, como sempre, se conservava à porta da cozinha, teve 
dificuldade em reconhecer--me... Tanto já o tempo que marcava o nosso 
desencontro. .. 

Como a memória das pessoas, a dos bichos também é fraca, não obstante 
ter sido o meu grande companheiro de todas as manhãs de domingo, na 
mata da marginal... 

Na altura, já Samora Machel andava por Moçambique,   «ditando» história,  
à sua primaríssima 

maneira, e tentando destruir tudo quanto tivesse qualquer relação com 
Portugal, cuja cultura, segundo ele, tinha a sua máxima expressão no 
que se dançava em «boites», à meia-luz, esquecendo-se, porém, das 
bebedeiras e lascívia de batuques... 

Na capital de Cabo Delgado, perguntara Samora se alguém conhecia a 
Amélia... E a cidade herdara o nome da rainha D. Amélia... 

Se bem entendi as perorações dos elementos da «Frelimo», disso 
encarregados, a história de Moçambique, para eles, principiou pelo 
Monomotapa onde, a determinada altura, apareceu um D. António Silveira 
que, de acordo com a mesma óptica, foi dos «primeiros agentes do 
imperialismo»... 

E o tom e a cor que quer Samora quer os seus agentes davam aos factos 
e acontecimentos eram estes, de modo que, quando fui a Lourenço 
Marques, com autorização do Irmão, estavam já a apear a estátua de 
Mouzinho, e a destruir, à marretada, o respectivo pedestal... Outro tanto 
já tinha sucedido à de Vasco da Gama, na Ilha de Moçambique, e a 
muitas mais sem que, pelos vistos, Lisboa se importasse com isso... 

De qualquer forma, os pretos, da «Frelimo», aproveitaram todas as nossas 
fraquezas e desvarios, para fazerem de Portugal e dos portugueses gato-
sapato, utilizando, permanentemente, o insulto mais soez, a injustiça mais 
flagrante.. 

IX 

REGRESSO A PORTUGAL 

Eram cerca das oito horas, do dia 19 de Junho de 1975, quando o Irmão, 
do Hospital do Infulene, onde na altura me encontrava, em tratamento, me 
chamou para dizer que tinha notícias, certamente boas para mim... Que 
me ia dar alta, pois ia ser posto em liberdade... Que agarrasse nas minhas 
coisas e fosse para a portaria esperar porque haviam de ir buscar-me... 

Como estava a tratar da minha liberdade condicional, por já ter cumprido 
metade da pena, de um ano de cadeia, a que fora condenado, sob 
alegação de ter tentado alterar, com artigos que escrevera, num jornal 
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de Lourenço Marques; o acordo de Lusaca (que trata da independência de 
Moçambique), nem sequer perguntei ao Irmão quem telefonara; pensei logo 
que tudo se relacionava com isso... 
Oito e meia... nove... dez horas... e sem ninguém aparecer! Aí, comecei a 
magicar... 

Por portas travessas disseram-me: Ah! é você?... Pois telefonaram da 
cadeia central... É para ir para Lisboa!» 

Fiquei deveras perturbado... Assim mesmo, tão depressa, para Lisboa, 
possivelmente sob prisão! 

E a família?... 

É certo que fora o regresso, o que eu desejara...; porém com tempo e 
método... Mas já lá iam alguns três meses, desde que tentara tal coisa! 

Fui almoçar. Continuei à espera, da parte da tarde e durante um bom bocado 
da noite... 

Resolvi por fim deitar-me e, quando eram umas vinte e duas horas, o 
guarda-nocturno veio dizer-me que estavam à minha espera! 

Fiquei evidentemente irritado, aborrecido e intranquilo, na medida em que, 
no Moçambique de agora, muita coisa pode acontecer, às pessoas mais 
decentes! Mas não, dessa vez enganara-me: o guarda e a pessoa que o 
acompanhava eram boa gente... Certamente tinham aproveitado o serviço, 
para darem um passeio... 

Viera um telegrama do Ministério da Coordenação Interterritorial, solicitando 
a minha presença, em Lisboa, antes de 25 de Junho de 1975 (dia da 
independência de Moçambique...) — disseram--me depois. 

Tudo estava a ser tratado com grande urgência e que por isso devia 
embarcar na segunda ou terça--feira... — acrescentaram eles. 

Como estávamos numa quinta-feira, o que na altura me faltava era tempo... 
ao menos para me despedir da família, já que ninguém se lembrara de que 
seria humano e justo que ela fosse na mesma altura... 

Todavia, passaram as segunda e terça-feira...; mais uma semana se seguiu 
e outra se aproxima, no momento em que tomo nota destes pontos das 
minhas recordações e continuo à espera de embarque ! 

Dizem-me que ninguém sabe dos papéis! Cheira-me a gato com rabo de 
fora...
 
De momento, estou a tentar obter passagem, por outras vias... 

Também já estou farto de ser perseguido e ofendido, apenas pelo facto 
de sempre ter repudiado totalitarismos e de ter defendido a dignidade e 
nobreza da minha Pátria; isto e os direitos mais elementares da pessoa 
humana. 

Não obstante, fui condenado a um longo e doloroso cativeiro, com conivência 
de «portugueses», que também não defenderam, em 7 de Setembro e 21 
de Outubro de 1974, as vidas e haveres de nossos irmãos, quando jovens 
e velhos foram mortos, raparigas violadas, senhoras violentadas, crianças 
assadas vivas! 

É a tal desgraça que se previa ir atingir muitos milhares de famílias 
portuguesas, se o Ultramar fosse abandonado! 

E o nosso Governo nem sequer retirou, antes de 25 de Junho de 1975, 
todos os cidadãos, quantos desejassem regressar à Pátria! Daí a razão dos 
dramas que se verificaram depois, incluindo o de Manuel Mota dos Anjos, 
condenado a oito anos de 

prisão pelo facto de ter defendido, no Bairro do Jardim, mulheres e crianças 
condenadas a uma morte horrorosa! 

Dos pretos que fizeram isso e que saiba nenhum foi condenado... Mas os 
brancos que esboçaram ou não defesa foram mortos, perseguidos e presos!
 
E há quem diga, em Portugal, que foi muito bem !

X 
LEI DA SELVA... 

Não há dúvida de que o telegrama do Ministério da Coordenação 
Interterritorial que, a princípio, me causou sérias preocupações, acabou por 
revelar-se um documento providencial! Efectivamente, se tivesse chegado, 
sequer com um dia de atraso, duvido muito que alguém, neste momento, 
soubesse do meu paradeiro! Da mesma forma como se desconhece, na 
altura em que escrevo, o de centenas de detidos e condenados, brancos 
portugueses, mestiços e africanos! 

Na realidade, no dia seguinte ao meu regresso a esta cadeia da Machava, 
numa sexta-feira, portanto, por ser altura do “comité” e eu por não ter nada 
que fazer naquela tarde, resolvi deslocar-me ao local da reunião. 

Tinham-me dito contudo que, quem costumava falar, era pessoal da cadeia.

Estranhei, por conseguinte,  a  presença,  no estrado,  de  elementos  da 

«FRELIMO», bem como o aparato bélico, nas redondezas... 

O mais novo dos elementos, que se encontrava fardado, depois de algumas 
canções «revolucionárias», dirigindo-se aos presentes, principiou por 
dizer: «Camaradas! nós vamos fazer uma chamada e, quem for citado, 
deve encaminhar-se para o local indicado; os outros devem manter-se 
nos mesmos sítios e não fiquem tristes porque hoje mesmo ou amanhã 
voltaremos... A «Frelimo» a todos quer ajudar!» 

Entretanto, continuou ele: «Há alguém que esteja doente»?... 

— Estou eu — respondeu um homem. desconhecido. 

—O que é que você tem? 

— Estou tuberculoso! 

— Não faz mal; há-de melhorar... — acrescentou o «frelimo»... 

Vieram posteriormente dizer-me que o meu nome constava da primeira lista 
e só não fui com os outros porque alguém fizera saber que ia para Portugal... 

Pois eu que sou estrangeiro, em Moçambique; que cometi um «crime», em 
território então português, seguiria, para lugar desconhecido, sob pressão 
de baionetas estrangeiras! 

Como se não bastasse um «político» estar numa cadeia de presos de delito 
comum, pretos na sua esmagadora maioria... Necessariamente com usos 
e costumes diferentes... 

Toda aquela gente partiu, enquadrada por militares da «Frelimo», armados 
até aos dentes...
 
Mesmo o Ferreira, português também, que fora acusado de ser 
«reaccionário» e que, há trinta e cinco dias já, aguardava a continuação do 
julgamento! 

Alguns foram depois aparecendo, vindos de Mabalane, para irem ao 
médico... 

Por eles soube os horrores que lá passaram ou viram sofrer... 

Sobretudo o ódio ao branco até ali é evidente...

Entretanto, muita água correu sob as pontes... Quarenta e cinco vezes o 
sol despontou e desapareceu, para além do muro da cadeia... Mês e meio 
depois de ter vindo o telegrama do Ministério da Coordenação Interterritorial, 
continuo à espera de seguir para o meu País! Não sei se a causa residirá 
na maldade se na incapacidade das pessoas e organizações se em ambas 
as coisas... 

Se não encontrar justiça, nem em Moçambique nem em Portugal, nem no 
estrangeiro, resta-me deixar cair os braços e, exausto, esperar que, ao 
menos a Providência, me estenda a mão...

A não ser que recalque sentimentos e vá «mendigar», junto de Samora 
Machel... 
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Nesta sexta-feira, dia 1 de Agosto de 1975, não é isso que penso 
efectivamente fazer... 

XI 

25  DE JUNHO  DE  1975: DIA   DA   INDEPENDÊNCIA  DE  
MOÇAMBIQUE 

Samora Machel e seus agentes vieram vindo, Moçambique abaixo, até 
chegarem a Inhambane, a «terra da boa gente»... 

A maior parte do percurso fizeram-no por via aérea. A razão é evidente: 
A «Frelimo», mesmo nessa altura, não dominava, efectivamente, qualquer 
parcela do território, muito menos a sul do rio Save, onde os distritos de 
Gaza, Inhambane e Lourenço Marques se situavam... Daí a razão de tantas 
precauções. .. 

Na cidade de Inhambane, precisamente, reuniram-se os «comités» central 
e executivo, bem como todos os ministros do Governo de transição, 
nomeados pela «Frelimo», os quais faziam geralmente parte de qualquer 
dos referidos órgãos do partido.
 
Do que transpareceu da reunião, conclui-se que a mesma foi tempestuosa, 
em consequência das vigorosas críticas feitas ao Governo presidido por 
Joaquim Chissano, o qual granjeou a simpatia de muitos pretos e brancos, 
o que não sucede em relação a Samora Machel que, com a sua dialéctica 
furiosa, as aldeias comunais, o trabalho forçado, a proibição da poligamia, 
a abstinência brutalmente imposta, não concitou senão a má vontade ou 
o ódio dos nativos, que sempre gostaram de ir para onde desejassem e 
quando entendessem; de trabalhar quando e como lhes agradasse; de
casarem com quantas mulheres quisessem; de festejar as suas alegrias ou 
afogar as suas mágoas consoante lhes desse na real gana... 

Eram os tais usos e costumes que Portugal respeitava, por constituírem 
lei... 

Porque a sublevação de minorias que, em Moçambique, pegaram em 
armas, opondo-se ao convívio com portugueses, foi bem aproveitada pela 
«Frelimo», é possível que Samora Machel consiga impor a sua vontade, 
pela força das armas... Uma coisa porém é certa: A estabilidade do partido 
conseguir-se-á, sempre, à custa da infelicidade de grandes massas 
populacionais! 
Eis a herança, também para Moçambique, do «Abril em Portugal»... 

De qualquer forma, 25 de Junho de 1975, dia da independência de 
Moçambique, para todos se aproximava, a largos passos... 

O estádio, que fora Salazar, bem como os respectivos acessos, estavam, 
para o efeito, a ser preparados... 

Na cadeia da Machava, onde me encontrava, as reacções eram diversas: 
Uns tantos pretos diziam que os brancos que ali estavam haviam de ser 
todos mortos...; a maioria optava porque, com ordem ou não da «Frelimo», 
todos deviam obter a liberdade ainda que, para consegui-la, se tivesse de 
destruir o portão de saída... 

Foi um erro ter-se falado tanto em semelhante assunto, na medida em 
que deu ensejo a que a «Frelimo» tomasse as suas providências, de 
maneira que, uns dias antes de 25 de Junho, grande parte de detidos e 
reclusos foram transferidos, da Machava para Mabalane, donde no dia da 
independência uma parte se evadiu, com alguns de lá, para irem saquear 
e fazer uma série de tropelias em Vila Pinto Teixeira, onde se viveram 
momentos verdadeiramente dramáticos... 

Pelas razões já apontadas, na noite de 24 para 25 de Junho de 1975, eu 
ainda estava na cadeia da Machava, lugar onde, nem mesmo a proximidade 
da independência alterara a rotina... 

Por sorte ou por azar, as pilhas do meu pequeno rádio estavam de tal 
maneira que, instantes depois das cerimónias terem principiado, nada 
conseguia ouvir... Essa a razão por que caí num sono que foi interrompido 
por disparos de regozijo dos «frelimos», no momento em que, no estádio, 
descia a Bandeira Portuguesa e era hasteada a de Moçambique... 

Fui-me deixando estar na cela, que se encontrava às escuras, apreciando 
os projécteis, que riscavam o céu... Todavia, muitos se foram juntando, 

no nosso pavilhão: eram sobretudo brancos, certamente pensando, pelo 
menos a princípio, que iam ser mortos... 

A mim, com a família lá fora, passando grandes dificuldades, sobretudo 
materiais; profundamente abatido como me encontrava, em consequência 
disso, doutras coisas mais e das incertezas com que o meu futuro se 
encontrava carregado, já pouca coisa na vida me interessava... Essa, 
certamente, a razão por que, calmamente, vesti uns calções, enfiei uns 
sapatos e fui até às grades... 

Ouvimos mais uns disparos e chegámos à conclusão de que não queriam 
dizer nada de grave... 

Aos poucos, cada um foi regressando à sua cela, possivelmente enquanto 
se ia lendo a seguinte constituição, da República Popular de Moçambique, 
na qual a democracia pluralista foi posta totalmente de parte: «...A República 
Popular de Moçambique é um Estado de democracia popular em que todas 
as camadas patrióticas se engajam na construção de uma nova sociedade, 
livre da exploração do homem pelo homem. 

Na República Popular de Moçambique o poder pertence aos operários e 
camponeses unidos e dirigidos pela FRELIMO, e é exercido pelos órgãos 
do poder popular. 

A República Popular de Moçambique é orientada pela linha política definida 
pela FRELIMO, que é a força dirigente do Estado e da Sociedade. A 
FRELIMO traça a orientação política básica do Estado e dirige e supervisa 
a acção dos órgãos estatais a fim de assegurar a conformidade da política 
do Estado com os interesses do povo. 

As Forças Populares de Libertação de Moçambique, dirigidas pela 
FRELIMO sendo um dos elementos essenciais do poder do Estado, têm uma 
responsabilidade fundamental na defesa e consolidação da independência 
e da unidade nacional. Ao mesmo tempo elas são uma força de produção e 
de mobilização política das massas populares. 

A acção e desenvolvimento das Forças Populares de Libertação de 
Moçambique funda-se na direcção política da FRELIMO e na ligação 
estreita com o povo. 

As Forças Populares de Libertação dei Moçambique têm como seu 
comandante-chefe o presidente da FRELIMO. 
O comandante-chefe das Forças Populares de Libertação de Moçambique 
nomeia e demite os responsáveis militares no escalão superior. 

A terra e os recursos naturais situados no solo e no subsolo, nas águas 
territoriais e na plataforma continental de Moçambique são propriedade do 
Estado. O Estado determina as condições do seu aproveitamento e do seu 
uso. 

O Estado encoraja os camponeses e trabalhadores individuais a 
organizarem-se em formas colectivas de produção, cujo desenvolvimento 
apoia e orienta. 

A República Popular de Moçambique é um Estado laico, nela existindo uma 
separação absoluta entre o Estado e as instituições religiosas. 

Na República Popular de Moçambique as actividades das instituições 
religiosas devem conformar-se com as leis do Estado. 

A participação activa na defesa do país e da revolução é o direito e o dever 
mais alto de cada cidadão e cidadã da República Popular de Moçambique. 
O Estado pune severamente todos os actos de traição, subversão, sabotagem 
e, em geral, os actos praticados contra os objectivos da FRELIMO e contra 
a ordem popular revolucionária. 

A Assembleia Popular é o órgão supremo do Estado na República Popular 
de Moçambique. 

A Assembleia Popular é o mais alto órgão legislativo da República Popular 
de Moçambique. 

A iniciativa das leis pertence ao comité central da Frelimo, ao comité 
executivo da Frelimo, ao Presidente da República, à comissão permanente 
da Assembleia Popular, aos órgãos da Assembleia Popular e ao Conselho 
de Ministros. 
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A comissão permanente da Assembleia Popular é presidida pelo Presidente 
da República. 

O Presidente da República Popular de Moçambique é o presidente da 
FRELIMO. 

O Presidente da República Popular de Moçambique é o Chefe do Estado. 
Simboliza a unidade nacional e representa a Nação no plano interno e 
internacional. 

Ao Presidente da República Popular de Moçambique compete fazer respeitar 
a Constituição e assegurar o funcionamento correcto dos órgãos estatais; 
criar ministérios e definir as suas competências; dirigir as actividades 
do Conselho de Ministros e presidir às suas sessões; nomear e demitir 
os membros do Conselho de Ministros; nomear e demitir o presidente e 
vice-presidente do Tribunal Popular Supremo e o procurador-geral da 
República; nomear e demitir os governadores provinciais; nomear e demitir o 
comandante-geral e o vice-comandante do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública de Moçambique; promulgar e fazer publicar as leis e os decretos-
leis; declarar o estado de guerra e celebrar tratados de paz sob decisão do 
comité central da Frelimo; proclamar a mobilização geral ou parcial; indultar 
e comutar penas; declarar o estado de sítio ou de emergência. 

O Presidente da República pode anular as deliberações das assembleias 
provinciais, bem como as decisões dos respectivos governadores. 

Na República Popular de Moçambique a função judicial será exercida pelos 
tribunais, através do Tribunal Popular Supremo e dos demais tribunais 
determinados na lei sobre organização judiciária. A sua composição e 
competência serão fixadas por lei. 

0 Tribunal Popular Supremo promoverá a aplicação uniforme da lei por 
todos os tribunais ao serviço dos interesses do povo de Moçambique e 
assegurará o cumprimento da Constituição, das leis e de todas as normas 
legais da República Popular de Moçambique. 

0 presidente do Tribunal Popular Supremo é nomeado pelo Presidente da 
República...» 

Após 500 anos de convívio, algo melhor se podia e devia ter oferecido 
àquele povo... Por mim, teria vergonha de aparecer à frente do dr. Júlio 
Razão, embora ele saiba que estava contra tal processo... É que, apesar de 
tudo, sou português... 

De qualquer forma, nada nem ninguém evitou que tivesse permanecido na 
cadeia desde 14 de Dezembro de 1974 a 14 de Dezembro de 1975... 

Em 24 de Janeiro de 1976 pude, finalmente, deixar Moçambique, a caminho 
de Portugal, o meu País de origem, graças à boa vontade e ao esforço 
do Encarregado de Negócios e do consulado de Portugal, em Lourenço 
Marques, aos quais sou devedor dos maiores agradecimentos. 

A partir daqui, remeto o leitor ao primeiro capítulo deste livro... 

...........................

NOTA: Excepcionalmente, devido ao interesse do conteúdo destes Cadernos 
de Moçambique, aumentamos o número de páginas para podermos terminar 
a sua transcrição, sem prolongarmos demasiado a sua exposição.

Queremos agradecer ao autor, senhor Pinho Barreiros, o nos ter permitido 
indirectamente de publicar integralmente os seus Cadernos de Moçambique.

É surpreendente que o povo português se faça em quatro para ajudar, debaixo de 
choraminguices e implorações Divinas  com todo o tipo de peditórios, um povo falsamente 
debaixo de guerra, ( é uma fantasia americana a querer dominar a Russia), na Ucrânia, e não 
mexa uma palha para ajudar compatriotas seus em difícil situação por causa de péssimas 
decisões de um Governo mal preparado e improvisado, que se impôs pela força das armas 
e graças  à ingenuidade das suas gentes.

Os dirigentes da Frelimo deviam ser considerados Criminosos contra a Humanidade e 
desprezados por todos os povos amantes de Liberdade e Igualdade. 

São sonhos de Verão. Eu sei. E ainda estamos no Inverno...

RM


