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Dia 3 de 
Maio

Jour de la 
presse

et de la liberté
d’expression

La liberté d'expression inclut le 
droit d'exprimer des opinions 
controversées et dérangeantes, 
ainsi que de critiquer des idées 
et des valeurs sans avoir peur de 
subir des représailles. Elle fait 
partie des libertés et des droits 
fondamentaux protégés par 
la Charte des droits et libertés 
de l’Informação, é poder, e por 
isso a tentativa de controlar os 
meios de comunicação sempre 
existiu e se chama censura. 
A Censura é o contrário da 
Liberdade de Imprensa, e é 
comum nos regimes ditatoriais 
não democráticos. Mas a luta 
pela liberdade de imprensa é 
constante, porque mesmo nos 
regimes democráticos a censura 
pode aparecer, de variadas 
maneiras. Viva a Democracia!

Que descanse em PAZ
a Sarg.Ajudante pq.

Alexandra Serrano Rosa

Bóinas Verdes aos páraquedistas
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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 

ALERGIAS
Muita gente se preocupa com as doenças. Devem manter esse cuidado 
sem todavia, obcecarem o espírito.

Nos últimos anos, constatamos um marcado aumento do número de 
pessoas sofrendo de alergias da estação, uma reacção inflamatória ligada 
ao pólem de certas árvores e de certas plantas. Face a sintomas que voltam 
ano após ano — sejam quais forem os acontecimentos — e que se mantêm 
por vezes sobre vários meses, as pessoas sofrendo de alergias da estação 
ganharão em conhecer o conjunto de certas realidades que podem, mesmo 
devem, modficar os parâmetros das apreciações.

Com a entrada em vigor do severo aviso de Putin ameaçando invadir a 
Ucrânia caso esta parcela russa desde o século XIII insistisse na teimosia 
de aderir à OTAN, muitas vozes pró-americanas ou pró-democratas (ler 
pró-Poloni...) protestaram  accusando Putin de todos os males da Terra.

Sem provocar quem quer que seja e sem partidarismos pessoais,  afirmo 
não ser pró-russo mas sim amante da verdade seja ela de que lado fôr, 
devo dizer,  que o Presidente Russo poderá ter muitos defeitos porém, tem 
um não sei quê que cativa. O seu patriotismo e a sua implicação em manter 
a pátria  russa que no nosso caso e Língua se deveria afirmar Portugal aos 
Portugueses!

Que longe estamos todavia de poder dizê-lo. Ou ouvi-lo.

Cada vez mais, somos estrangeiros no nosso próprio pa¡s. Mete nojo e 
raiva ver os socialistas rindo a bater palmas de contentamento.

Porém, de que pode servir a utilização da má língua democrata, urdindo 
campanhas de sabujices a que o Presidente Biden se nega de conhecer? 
De saber. Curioso, não? Ele que foi vice-presidente de um dos mais cínicos 
e falsários da palavra dada que foi Obama?

O homem que reorientou a sua carreira ao tornar-se palestrista?

É possível que esta campanha de sujidade, de descrédito e de má 
propaganda, nada tenha a ver com a presidente do Senado, que nunca se 
viu com capacidade de lançar o descrédito sobre presidentes Democratas, 
quando tinha imensas possibilidades de fazer? Desde Kennedy — que 
financiou os assassinos da UPA nos anos 60 em Angola, —  até Obama, — 
que uma vez afastado do poder contestou apoios a Israel favorecendo os 
amigos palestinianos — não faltaram ocasiões de forçar demissões. É caso 
para se dizer que entre todas, que o Diabo escolha.

Mas atacar Putin, porquê?

O ataque é frontal acompanhado das ladainhas costumeiras a manipular a 
opinião pública. A fazer choramingar as  alminhas crentes que já mudaram 
de alvo e procuram agora politizar os cristãos pondo-os contra os russos. Isto 
só poderá tornar Putin mais forte ao descobrir a marosca. Quais as vozes 
que se levantaram aquando dos ataques mortíferos e racistas dos cristãos 
no Egipto? Eram cristãos coptas....e dezenas deles foram assassinados.

Pensarão os manipuladores da população mundial que vão fazer alguém 
acreditar nas pantominas dos anos 50 em que “afirmavam” não importa 

como, que os Russos comiam criancinhas barradas com manteiga ao 
pequeno-almoço...

Quantos foram os que juntaram a sua voz  aos sobreviventes dos 
assassínios no Médio Oriente nas mãos dos Jadhaistas? Quantos se 
opuseram à entrada suspeita de tantos milhares de árabes e muçulmanos, 
falsos migrantes, que inundaram na Europa países tranquilos produtores 
de bens essenciais, que não tiveram a coragem necessária de se opôr a 
Angela Merkel — sucessora de Hitler — que deu o lugar a outra alemã de 
gema, que vai engordando os dirigentes a seu lado, despeitada pela não 
adesão de Putin à União Europeia?

Não sejamos inocentes, a não adesão de Putin à União Europeia após a 
retirada da Inglaterra, foi um osso duro a  digerir pela alemã, que contava 
com os exércitos e armamento russo para atemorizar qualquer descrente 
da UE (que são muitos...). Como tudo seria diferente se os Russos tivessem 
abdicado da sua independência para se juntar a um grupelho de parasitas 
duma Europa que se desmancha pelas costuras...

Ora, vejam o resultado dessas boas políticas. Sujando e descreditando 
Putin, deixam o terreno livre à China, o verdadeiro e único perigo para 
o Ocidente. A China que já desprezou Biden e ganha agora pontos 
importantes para calmamente, sem alaridos e sem fantasmas, ganhar a 
amizade e a expansão desejada junto de países como o Egipto — local 
por demais privilegiado ao sul da Europa e de lá propôr aos governantes 
egípcios a construção gratuita (veremos mais tarde as consequências 
e custos avançados...) de uma nova capital que ao mais baixo custo se 
calcula em 250 bilhões de dólares...

Entretanto, a velha Europa, lança campanhas de malidicência devido 
à verticalidade de um Presidente em negar juntar-se a um grupo de 
pedinchões, que vão amamentando uns quantos viciosos e parasitas do 
supergoverno europeu...Juntem-lhe o grande chefe da ONU e o retrato fica 
completo. 

Não penso de que a Rússia necessite de mercenários para resolver o caso 
Ucrânia nem tampouco, das imagens vindas a lume lançadas talvez pela 
CIA ou outro departamento da informação estado uniense. Sabemos como 
os EU “fabricam” histórias onde tecem os cordelimhos das suas defesas, 
acusando outros dos problemas sentidos.

No campo olímpico quantos foram os países que impediram de participar 
os seus competidores por os organizadores não respeitarem os Direito 
Humanos? As jovens concorrentes tiveram de se vestir à moda árabe? Não 
creio.

Muitas outras situações poderiam ser evocadas como — por exemplo — o 
caso de Olivença, de que muito se fala e nada se faz, mas seria demasiada 
pesquisa para contestar um caso que se apresenta duma clareza 
transparente.

Dir-se-ia que os fantasmas no sótão das velharias pretendem criar de 
novo a Cortina de Ferro, para terem sempre à mão um bode expiatório 
continuando a criticar os Russos, enquanto eles se ajoelham aos chineses, 
seguindo as tradições do Papa Pio XI, aparentemente apreciador de Hitler, 
esperando ganhar uma  Igreja forte, apesar de Hitler — sendo católico —  
ter afirmado de que a Igreja não passava duma mistificação de judeus.

A campanha americana inunda o imundo Mundo. E a Ucrânia, queiramos 
ou não, voltará a donde partiu. Ao seu lugar na Àsia e no Mundo.

Choraminguem ou não.

Raul Mesquita

Portugal envia um operacional voluntário 
para  a linha da frente na Ucrânia.



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

33

        

Cafés há muitos mas estes 15 
são os mais emblemáticos de 

Portugal
O Dia Internacional do Café assinala-se a 14 de abril. O SAPO Lifestyle 
dá-lhe a conhecer alguns dos estabelecimentos mais emblemáticos de 
Portugal. De Norte a Sul do país, eis alguns locais imperdíveis onde deve ir 
beber um café pelo menos uma vez na vida.

1. A Brasileira, Braga

Se vai a Braga, ‘A Brasileira’ é um sítio de paragem obrigatória uma vez 
que é considerado um dos cafés mais emblemáticos da cidade. Apesar de 
dividir o nome com Lisboa, a verdade é que este estabelecimento nasceu 
em 1907 pela mão de outro empresário, tal como refere o site My Own 
Portugal. Aqui ainda é possível desfrutar do tradicional café de saco que, 
dependendo da vontade do freguês, pode ser servido à antiga num copo 
de vidro.

2. Café Vianna, Braga

Já serviu cafés a figuras emblemáticas da literatura, como é o caso de 
Eça de Queiroz e Camilo Castelo Branco, mas não há consenso sobre há 
quantos anos abriu portas. Como refere o jornal i, se por um lado em 1858 o 
café já vinha referenciado em artigos de jornal, há quem diga que foi fundado 
oficialmente em 1871. Segundo o site My Own Portugal, foi no Vianna que 
se planeou o golpe militar do 28 de maio de 1926 que conduziu à queda 
da Primeira República. O bacalhau à Vianna é uma das especialidades de 
casa.

3. Café Milenário, Guimarães

Fundado em 1953 no centro da cidade, o Café Milenar destaca-se por estar 
localizado mesmo ao lado da famosa inscrição “Aqui nasceu Portugal”. De 
acordo com o site My Own Portugal, o nome do café é um tributo ao facto 
de, no ano de abertura, a cidade Guimarães ter comemorado mil anos de 
existência. De acordo com os utilizadores do site de viagens Trip Advisor o 
prego no pão é imperdível.

segue na pág. seguinte
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4. Café São Gonçalo, Amarante

Localizado em Amarante, este café é famoso por estar localizado em pleno 
centro histórico da cidade e, em tempos, ter sido um dos locais de eleição 
do poeta e escritor Teixeira de Pascoaes, homenageado com uma estátua 
que se encontra no seu interior. Se está de passagem não pode deixar 
de provar os tradicionais doces conventuais da região como é o caso dos 
papos de anjo e a brisa do Tâmega.

5. Café Piolho, Porto

Localizado ao lado da Universidade do Porto, não é de espantar que 
este seja, há várias décadas, um ponto de encontro entre os estudantes 
universitários. Foi batizado de Âncora d’Ouro mas é conhecido por Piolho 
não havendo consenso sobre a origem da alcunha que ficou até aos dias de 
hoje. De acordo com o jornal i, o Piolho foi o primeiro café a ter luz elétrica, 
a ter televisão e foi aqui nasceu o cimbalino: um termo tradicionalmente 
usado no norte do país para designar um café ou a tradicional bica.

6. Café Majestic, Porto

Localizado em plena Rua de Santa Catarina, o Majestic é um dos ex-líbris 
da cidade do Porto tendo sido distinguido com diversos prémios ao longo 
dos anos. Quem lá passa fica rendido à decoração luxuosa deste espaço, 
que abriu ao público em 1921 pelas mãos do arquiteto João Queiroz, e às 
suas sobremesas. As “Rabanadas à Majestic” - envoltas num suave creme 
de ovos e frutos secos - uma são uma das especialidades da casa.

Ver imagem na coluna seguinte

7. Café Santa Cruz, Coimbra

Se acha impensável tomar café dentro de uma capela paroquial é porque 
nunca foi ao Santa Cruz, que abriu portas ao público a 8 de maio de 1923 
na praça com o mesmo nome. Aqui é possível é beber um café ao som 
do Fado de Coimbra enquanto se delicia com o famoso crúzio: um doce 
regional feito à base de amêndoas e ovos.

8. Pastelaria Versailles, Lisboa

Para muitos lisboetas, a Versailles 
continua a ser sinónimo de requinte e 
qualidade. De acordo com o site My Own 
Portugal, esta pastelaria de inspiração 
francesa foi buscar o nome ao famoso 
palácio francês. A montra é um deleite 
para os olhos dos gulosos onde é 
possível encontrar bolos que vão desde 
os garibaldi aos allumettes, passando 
pelos duchesses. Os croquetes também 
fazem as delícias dos clientes.
9. A Brasileira, Lisboa
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Em 1905 começou por ser uma loja onde era possível comprar lotes de 
café vindos do Brasil e só mais tarde é que se converteu num café, explica 
o site Lojas Com História. Para os lisboetas ‘Brasileira’ há só uma, mas 
a verdade é que em tempos chegou a ter dois espaços: um no Chiado e 
outro no Rossio. Tornou-se famosa por receber no seu estabelecimento o 
poeta Fernando Pessoa, imortalizado com uma estátua de bronze que atrai 
turistas de todo o mundo.

10. Martinho da Arcada, Lisboa

O Martinho da Arcada, que começou com uma loja de bebidas em pleno 
Terreiro do Paço, já teve mais de uma mão cheia de nomes. Ao longo dos 
seus mais de 230 anos de actividade recebeu no seu espaço inúmeras 
figuras ilustres da sociedade portuguesa que, posteriormente, homenageou 
atribuindo-lhes mesas com os seus nomes. De acordo com o site oficial, 
o Martinho foi uma segunda casa para o poeta Fernando Pessoa e onde 
escreveu muitos dos seus poemas.

11. Café Nicola, Lisboa

Inaugurado em pleno século XVIII por um italiano, o Nicola destaca-se por 
ser um dos cafés mais antigos de Lisboa. Como refere o site Lojas com 
História, uma curiosidade prende-se com o nome do estabelecimento: foi 
fundado como Botequim Nicola mas só em pleno século XX é que recebe 
o nome pelo qual o conhecemos. É impossível falar em Nicola sem falar do 
poeta Bocage que, durante anos, frequentou o espaço e, de acordo com 
o site Revelar LX, onde tinha o hábito de declamar sonetos improvisados. 
Entre 1834 e 1929 o espaço foi transformado numa livraria, ourivesaria e 
loja de roupa.

12. Fábrica dos Pastéis de Belém, Lisboa

Apesar de não ser um café, este é um local de paragem obrigatória para 
muitos turistas (e não só) que aproveitam para tomar uma bica e provar os 
famosos pastéis. Segundo o site oficial, a famosa iguaria portuguesa nasceu 
no Mosteiro dos Jerónimos mas, com a Revolução Liberal que fechou todos 
os conventos e mosteiros, a receita secreta acabou por ir parar às mãos 
de um empresário que viu aqui uma oportunidade de negócio. Desde 1837 
que a receita dos Pastéis de Belém permanece inalterada e é mantida em 
segredo pelos mestres pasteleiros.

A Brasileira
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Se gosta do nosso jornal 
recomende-o a um amigo

www.ABCportuscale.com

13. Confeitaria Nacional, Lisboa

Corria o ano de 1829 quando Balthazar Roiz Castanheiro decidiu inaugurar, 
em plena Praça da Figueira, aquela se viria a tornar numa confeitaria de 
prestígio. Decidido a ser o melhor, contratou mestres confeiteiros vindos 
de Paris e Madrid para o seu estabelecimento que, já na altura, era um 
lugar de eleição das elites lisboetas. Durante anos foi fornecedora da 
Casa Real Portuguesa e actualmente é fornecedora da Presidência. Uma 
curiosidade prende-se com o facto de em 1875 a Confeitaria Nacional ter 
introduzido o Bolo Rei em Portugal e que, na época natalícia, atrai milhares 
de portugueses.

14. Café Paraíso, Tomar

Corria o ano de 1911 quando cinco amigos decidiram juntar-se e abrir, 
no centro histórico da cidade, aquele que se viria a tornar num dos cafés 
mais emblemáticos de Tomar. Ao longo dos seus 116 anos de existência, 
este estabelecimento serviu figuras de renome, como foi o caso do escritor 
italiano Umberto Eco ou o compositor Fernando Lopes-Graç

15. Café Aliança, Faro

Está aberto desde 1908 mas, antes de se transformar num café (1932), o 
Aliança começou por funcionar como uma leitaria. De acordo com o jornal 
Público, a escritora francesa Simone Bevauoir, o poeta António Ramos 
Rosa e o músico José Afonso foram algumas das caras conhecidas que 
passaram por ali. Em 2017, o Aliança integrou uma emissão filatélica dos 
CTT que tinha como objectivo relembrar alguns dos cafés históricos de 
Portugal.

Acompanhando o cafezinho, abra o seu laptop e leia o que pusemos para si.

ABCportuscale - PORTUGAL é NOSSO - Sejamos PORTUGUESES

Raul Mesquita chefe da Redacção e Montagem
Textos de autores identificados e cópias de jornais nacionais e 
estrangeiros, sempre identificados os autores e fotogafias. Grato.



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

7

Pourquoi les Palestiniens se 
Réjouissent-ils des Meurtres de 

Juifs ?
par Khaled Abu Toameh

Traduction du texte original: Why Palestinians Celebrate the Murder of Jews

Les réjouissances qui ont eu lieu en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza après les récentes attaques terroristes en Israël sont un signe 
supplémentaire de la radicalisation croissante des Palestiniens et de leur 
refus de reconnaître le droit d’Israël à l’existence. Photo : les Gazaouis 
manifestent leur soutien au terroriste qui a assassiné trois hommes à Tel-
Aviv cette semaine, ainsi qu’à trois terroristes du Jihad islamique qui ont 
été tués après avoir ouvert le feu sur des soldats israéliens. (Photo de Saïd 
Khatib/AFP via Getty Images)

Les réjouissances qui ont eu lieu en Cisjordanie et dans la bande de Gaza 
après les récentes attaques terroristes contre Israël sont un signe – parmi 
d’autres - de la radicalisation croissante des Palestiniens et de leur refus de 
reconnaître le droit d’Israël à l’existence.

La joie exprimée par ces Palestiniens descendus dans la rue pour distribuer 
des sucreries et scander des slogans en faveur des terroristes, est la même 
que celle qui a éclaté en 1991, quand le dictateur irakien Saddam Hussein 
a tiré des missiles sur Israël pendant la première guerre du Golfe ; et elle 
est identique à la liesse que les attentats-suicides du Hamas, du Fatah, 
du Jihad islamique palestinien et d’autres groupes terroristes ont suscité 
chaque fois qu’ils ont tué des centaines d’Israéliens lors de la deuxième 
Intifada, en 2000.
Ces fêtes populaires spontanées prouvent certes le manque de respect 
des Palestiniens pour la vie humaine et leur soutien politique au terrorisme, 
mais elles démontrent également qu’un Palestinien est considéré comme 
un héros quand il assassine un Juif, alors que celui qui cherche la paix avec 
Israël passe pour un traître.

Un sondage d’opinion publié le 22 mars a révélé que le soutien palestinien 
à la « lutte armée » contre Israël est passé en trois mois de 42 % à 44 %.
Dans le lexique des Palestiniens, la « lutte armée » est un euphémisme 
pour désigner toute la palette des violences terroristes qui vont des jets de 
pierres aux attentats-suicides en passant par les coups de feu, les coups de 
couteau, les voitures-bélier, les salves de roquettes et autres réjouissances.
Ce sondage mené par le Centre palestinien de recherche politique et 
d’enquête, montre que 70% des Palestiniens sont opposés à toute reprise 
du processus de paix avec Israël. Si de nouvelles élections à la présidence 
de l’Autorité palestinienne (AP) avaient lieu aujourd’hui, l’actuel président 
Mahmoud Abbas serait illico remplacé par Ismail Haniyeh, chef du Hamas, 
un groupe terroriste soutenu par l’Iran et qui cherche à détruire Israël.

Une majorité de Palestiniens voterait en faveur du Hamas en cas d’élections 
parlementaires. Ainsi, 73% des Palestiniens interrogés réclame la démission 
d’Abbas, âgé de 86 ans. Dans les sondages précédents, 80 Palestiniens 
sur cent souhaitaient déjà la démission d’Abbas.

La plupart des Palestiniens réclament un départ de leur président, mais 
l’administration américaine est l’une des rares acteurs de la scène 
internationale à prendre Abbas en considération et à miser sur lui pour la 
fameuse solution à deux États censée instaurer la paix avec Israël.

Après sa dernière rencontre avec Abbas à Ramallah le 27 mars, le secrétaire 
d’État américain Antony Blinken a une fois de plus réitéré « l’engagement de 
l’administration Biden envers le principe de base » de la solution à deux États 
:
« Les Palestiniens comme les Israéliens méritent de vivre dans des 
conditions égales de liberté, d›opportunité, de sécurité, de dignité, et nous 
pensons en fin de compte, que la manière le plus efficace de réaliser ce 
principe de base est de créer deux États. »

Mais la vérité a bousculé l’analyse de Blinken : le sondage réalisé une semaine 
avant son arrivée à Ramallah, la capitale de facto des Palestiniens, montre que 
la plupart des Palestiniens (58 %) sont opposés à la solution à deux États. La 
raison en est simple : ils ne reconnaissent pas le droit d’Israël à l’existence.
Ces Palestiniens veulent la paix sans Israël, et pas la paix avec Israël. Pour 
eux, la paix commence quand Israël cesse d’exister.

Comme ce sondage et les précédents l’ont montré, la plupart des Palestiniens 
soutiennent le Hamas, dont la Charte appelle ouvertement à l’élimination 
d’Israël.

Œuvrer à la « libération de toute la Palestine, du Jourdain à la mer 
Méditerranée » est pour les Palestiniens, un devoir religieux. L›article 11 de 
la Charte stipule :

« Le Mouvement de résistance islamique [Hamas] croit que la terre de 
Palestine est une terre islamique waqf pour toutes les générations de 
Musulmans jusqu›au jour de la résurrection. Il est illicite d’y renoncer en tout 
ou en partie, de s’en séparer en tout ou en partie ».

L’article 15 dit :

« Si l’ennemi usurpe une partie de la terre musulmane, le Jihad [la guerre 
sainte] devient le devoir individuel de chaque musulman. Face à l’usurpation 
de la Palestine par les Juifs, la bannière du jihad est le seul choix possible. »
La charte du Hamas rappelle également aux musulmans le célèbre dicton 
du prophète Mahomet: « Le Jour du Jugement n’aura pas lieu tant que 
les Musulmans n’auront pas combattu les Juifs.» Le Jour du Jugement, les 
Juifs se cacheront derrière les pierres et les arbres / Et les pierres et les 
arbres diront : ‹Oh Musulman, oh Serviteur d’Allah, il y a un Juif qui se cache 
derrière moi, viens le tuer. »

Le sondage a aussi révélé qu’une grande majorité de Palestiniens (73%) 
croit que le Coran prophétise la disparition d’Israël. Mais une autre majorité 
(57%) ne croit pas à l’exégèse de ces érudits musulmans qui affirment que 
selon certains versets du Coran, la disparition d’Israël aura lieu ... en 2022.
La grande majorité des Palestiniens est ainsi persuadée que le Coran prévoit 
explicitement la disparition d’Israël, mais que seule la date manquerait. 
Cette conviction est l’expression claire d’un vœu pieux collectif, notamment 
dans cette partie de la population palestinienne qui a applaudi, dansé et 
distribué des bonbons pour célébrer les attentats de Beer Sheva, Bnei Brak 
et Tel Aviv en ces dernières semaines.

Se félicitant de la récente vague d’attentats terroristes en Israël, le chef du 
Hamas Mahmoud Zahar a déclaré le 9 avril : « Ces opérations héroïques 
récurrentes indiquent clairement que les Juifs n’ont aucun avenir sur notre 
terre de Palestine ».

Comme le montre le sondage, les Palestiniens aspirent à être présidés par 
quelqu’un comme Zahar. Un dirigeant palestinien qui parle de détruire Israël 
ou d’assassiner des Juifs a plus de chances d’être élu que celui qui se 
déclare opposé au terrorisme et œuvre à la réalisation d’une « solution à 
deux États ».

Les Palestiniens valorisent plus le diplôme d’une prison israélienne que 
celui de n’importe quelle université. La liste de l’ancien Premier ministre de 
l’Autorité palestinienne, Salam Fayyad, économiste de renommée mondiale 
formé aux États-Unis, n’a remporté que deux sièges aux élections législatives 
de 2006. Fayyad ne suscite pas l’adhésion des Palestiniens parce qu’il n’a 
jamais purgé de peine dans une prison israélienne et qu’il n’a pas tué ou 
blessé un Juif à l’occasion d’une opération terroriste contre Israël.
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L’une des raisons de la radicalisation croissante des Palestiniens est aussi 
l’incitation vicieuse d’Abbas et de l’Autorité palestinienne contre Israël et les Juifs.
Dans les jours et semaines qui ont précédé la vague terroriste, les dirigeants 
palestiniens ont affirmé à leur peuple que les Juifs prévoyaient de profaner 
la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem et d’y commettre des crimes. De telles 
diffamations nourrissent le terrorisme et augmentent la motivation des 
Palestiniens à assassiner des Juifs. C’est aussi ce type d’incitation qui 
pousse toujours davantage les Palestiniens dans les bras accueillants du 
Hamas et d’autres extrémistes.

Les Palestiniens qui se réjouissent des meurtres de Juifs s’entendent dire 
par leurs dirigeants que le terrorisme a pour mission d’empêcher Israël de 
« commettre des crimes » contre la mosquée Al-Aqsa. Il s’agit bien sûr 
d’une calomnie car depuis le début du Ramadan, des dizaines de milliers de 
fidèles musulmans accèdent librement et en toute sécurité à cette mosquée 
pour y prier.

Ce sont les dirigeants palestiniens qui ont radicalisé leur propre peuple. 
Ce sont eux qui font que le meurtre de jeunes juifs qui profitent de leur 
temps libre ensemble, dans un bar du centre de Tel-Aviv, donne lieu à des 
réjouissances populaires. Les Palestiniens ont été radicalisés et soumis à un 
lavage de cerveau par leurs dirigeants au point que la paix avec Israël ou la 
solution à deux États est considérée comme une opportunité de massacre.
L’administration Biden, quant à elle, continue de prétendre qu’Abbas et son 
gouvernement sont des partenaires crédibles et que les Israéliens et les 
Américains peuvent faire affaire avec eux.

Blinken aurait mieux rendu service à sa cause s’il avait dénoncé les 
réjouissances consécutives aux meurtres de juifs et fait pression publiquement 
sur les dirigeants palestiniens pour qu’ils cessent immédiatement leur 
campagne d’incitation contre Israël et qu’ils ne glorifient plus les Palestiniens 
qui assassinent les Juifs.

Ignorer la liesse de la rue palestinienne et prétendre que l’Autorité 
palestinienne est un partenaire fiable pour la paix ne peut produire que 
davantage de violence et d’effusions de sang. Il est temps que l’administration 
Biden et les autres donateurs occidentaux tapent sur la table et exigent la 
fin de la campagne venimeuse visant à délégitimer Israël et à diaboliser 
les Juifs. Tant qu’un véto ne sera pas mis, nous continuerons à voir des 
Palestiniens danser et distribuer des bonbons parce que le sang juif coule 
à leurs pieds.

Khaled Abu Toameh est un journaliste primé basé à Jérusalem.

Eté 2019 Kiev, capitale de 
l’Ukraine.

Texte : Claudia Valencia

Un soleil radieux brille sur le palais Mariinsky, La résidence présidentielle 
est en ébullition. Un nouveau président vient d’être élu, c’est Volodymyr 
Zelensky.

Un groupe de journalistes trépigne d’impatience devant ce palais baroque, 
peint en bleu, comme le bleu du drapeau ukrainien.

Une porte s’ouvre avec fracas. Il est là : le nouveau président apparaît ! 
L’homme lève la tête, il écarquille les yeux et sa bouche s’arrondit… En voilà 
une surprise, il ne s’attendait pas à se trouver face aux journalistes ! Un 
éclat de rire s’empare de l’assistance. Il se précipite vers eux, main tendue. 
« Salut, salut, Je suis très content de vous voir ici ! » Le protocole vole 
en éclats. Volodymyr Zelensky ressemble à un grand gosse et sa bonne 
humeur est contagieuse. Il n’a pas l’attitude solennelle d’un chef d’État. 

António Costa vai à Ucrânia 
fazer o quê?

O Senhor Zhovkva, vice-chefe do gabinete de Volodymyr Zelensky, abriu a 
porta a uma visita de António Costa a Kiev, depois de o primeiro-ministro 
português ter dito que só viajará para a Ucrânia “se for convidado”.

“Já temos cerca de dez líderes políticos estrangeiros a visitar Kiev e claro 
que o meu Presidente [Volodymyr Zelensky] dará as boas-vindas ao 
primeiro-ministro de Portugal para visitar Kiev e mostrar apoio à Ucrânia”, 
garantiu o membro da equipa de Zelensky numa entrevista à TVI/CNN.

Além da abertura a uma possível visita, o responsável ucraniano referiu que 
espera que o primeiro-ministro português leve “algo concreto” para a visita, 
nomeadamente “munições, armamento, apoio em termos de sanções e 
apoio no que respeita à integração europeia”.

Esta semana, numa entrevista ao Clube de Jornalistas, António Costa 
foi questionado sobre se dá razão a Zelensky — que disse que Portugal 
“quase” defende a adesão da Ucrânia à União Europeia — quando não vai 
a Kiev, ao contrário de outros líderes europeus, e o primeiro-ministro foi 
perenptório: “Se for convidado, irei com muito gosto.”

O chefe do Executivo não desmentiu as palavras do Presidente ucraniano e 
defendeu que “a urgência da Ucrânia nunca se resolve com o alargamento. 
Só se resolve com soluções que sejam compatíveis com a urgência. Por 
isso, o aprofundamento do acordo de associação com a União Europeia é 
o espaço ideal.”

“Colocar todas as fichas num processo que é incerto, necessariamente 
moroso e sujeito a múltiplas vicissitudes é um risco que acho muito grande. 
Há outra dimensão, que é a de saber se a União Europeia, ela própria, está 
preparada para novos passos de alargamento. Até agora, a União Europeia 
não tem sido capaz de acolher países como a Albânia, Montenegro, que 
têm uma dimensão bastante diferente da Ucrânia”, disse o primeiro-ministro 
sobre o processo de adesão.

Para Costa, “é preciso primeiro saber se a União Europeia está em condições 
para ser efectivamente capaz de acolher um país que tem 40 milhões de 
habitantes e que é o maior país em território de toda a Europa.” Mas garante 
que há países que estão ainda mais recuados sobre esta posição já “que 
dizem ‘não’” à adesão imediata da Ucrânia.“Outros dizem ‘não’ enquanto 
os outros países que estão já em negociação não entrarem primeiro. Nem 
nós, União Europeia, nem a Ucrânia, temos qualquer interesse em que haja 
uma divisão na Europa. A maior ajuda que a União Europeia pode neste 
momento dar à Ucrânia é reforçar a sua unidade no seu apoio.”

NDR - Nesta comicidade colectiva, depois de António Costa se ter oferecido 
(se lermos bem os escritos nesse sentido) pergunto a mim próprio se o 
Chefe de Governo português terá o direito de o fazer e se este tipo de visita
não será mais adequada ao Presidente da República.

Provavelmente que o senhor vice-chefe de gabinete será, também como o 
seu Presidente, actor teatral com especialidade em qualquer espectáculo 
cómico porque só assim, se poderá compreender as razões dum convite 
do género.

Que esperará o senhor Zhovkva de António Costa? Que lhe leve munitions?
Armas, diferentes apoios no respeitante às sanções e à integração na União 
Europeia? Não temos armas para os nossos pouquíssimos soldados...

Porque não pedir que lhe leve um Galo de Barcelos ou qualquer  outra 
loiça  fabricada numa determinada região do país, bastante mais adequada 
a esse tipo de visitas e de promotores,(que pode conter 1 litro de vinho)
que somente pretendem equipar combatentes que possam garantir-lhes os 
lugares bem remunerados que ocupam, enquanto bricam às guerras.

Creio que o melhor será informar estes senhores da guerra que não se 
arranjam simpatisantes de um conflito que eles provocaram e onde eles 
próprios deveriam perguntar-se se estarão a tomar as boas decisões, ou se 
não virão depois a querer sacudir a água do capote.          RM
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A DECADÊNCIA DA UNIAO 
EUROPEIA GRACAS A ESTES 

POLITICOS NÃO ELEITOS
 
 

Por Francesca de Villasmundo
 
Eles têm o Covid por Deus e odeiam o nome cristão. Os tecnocratas 
da Comissão Europeia acabam de lançar um ataque formal à religião 
e civilização cristãs.

Um documento secreto da Comissão Europeia, presidido por Ursula Von 
der Leyen, foi divulgado exclusivamente pelo diário italiano  Il Giornale . 
Promulgando “diretrizes para uma comunicação inclusiva”, este documento 
interno estabelece a proibição de celebrar o Natal ou as festas de Natal 
para não ofender as minorias, usar os nomes de Maria ou João por serem 
cristãos ou ‘usar a expressão “senhoras e senhores” em uma conferência, 
até situações onipresentes em que ao invés de dizer “colonize Marte” você 
tem que dizer “mande humanos para Marte”.

E, de novo, estas são apenas algumas das passagens deste “glossário” de 
palavras “sensíveis”, retomadas nas polémicas “directrizes” da Comissão 
Europeia do ponto de vista da comunicação interna. Através da  unidade 
Igualdade, Inclusão e Diversidade  chefiada pela Direcção-Geral do Pessoal, 
a Comissão está a organizar uma espécie de «neolíngua» para que todo o 
pessoal da UE «comunique correctamente sobre questões de deficiência, 
para pessoas LGBTI +, raça, etnia e religião ”.

Apenas para uso interno, o documento “Union Of Equality. Diretrizes 
da Comissão Europeia para a comunicação inclusiva ”foi revelado por 
Francesco Giubilei com muito pouca resposta (por enquanto) no resto da 
mídia italiana e europeia. Nessas diretrizes da Comissão, são indicados os 
critérios a serem “adoptados” para uma melhor “comunicação inclusiva”: 
na introdução, a Comissária para a Igualdade Helena Dalli escreve: 
“devemos sempre oferecer uma comunicação inclusiva, garantindo assim 
que todos sejam valorizados e reconhecidos em todos os nossos materiais, 
independentemente de gênero, raça ou etnia, religião ou crença, deficiência, 
idade ou orientação sexual. “    (Vive La Cage aux Folles... NDR).

No entanto, são as regras estabelecidas pela Comissão chefiada por Ursula 
Von der Leyen que impressionam, e certamente não positivamente: vão 
desde a proibição do pronome masculino por defeito até a proibição do 
uso de termos como “trabalhadores” ou “Polícia”, até ao diktat contra as 
palavras “Mademoiselle” ou “Madame”. E isso não é tudo: “O documento 
enfoca áreas específicas como ‘’ gênero ‘’, ‘’ Lgbtiq ‘’, ‘’ racial e étnico ‘’ 
temas ou ‘’ culturas, modos de vida e crenças ‘’ com uma tabela indicando 
o que podemos e não podemos fazer com base na pretensão de regular 
tudo, criando uma nova linguagem que não admite a espontaneidade ”, 
explica  Il Giornale, desconstruindo passo a passo a comunicação interna 
da Comissão, loucura após loucura.   (Vive La Cage aux Folles... NDR)

Por exemplo, numa passagem do documento contra a discriminação (ou 
pelo menos aqueles que o público em geral considera como tal, sem 
considerar os outros):

“Tenha cuidado para não mencionar sempre o mesmo sexo primeiro na 
ordem das palavras, ou para se dirigir a homens e mulheres de uma forma 
diferente (por exemplo, um homem pelo nome, uma mulher pelo primeiro 
nome). Ao escolher imagens para acompanhar sua comunicação, certifique-
se de que mulheres e meninas não sejam retratadas em casa ou em papéis 
passivos, enquanto os homens são activos e aventureiros ”.

E, por último, uma bela pitada de anticristianismo: “Devemos evitar considerar 
que todos são cristãos”, por isso devemos parar de falar em “Férias de 
Natal, devemos estar atentos ao facto de que as pessoas têm tradições 
religiosas diferentes”. E a cereja do bolo cristianofóbico: é necessário deixar 
de usar todos os primeiros nomes que podem lembrar uma tradição cristã, 
como Maria ou Jean, é melhor usar “Malika e Júlio”.

Essa novidade faria Orwell e sua “profecia” da ideologia soviética 
empalidecer em 1984. O pesadelo distópico previsto por Orwell no final 
da Segunda Guerra Mundial se materializa: com uma intenção inicial 

É Verdade !!!!
[Deve haver algumas reservas de dinheiro em casa, por favor, tenha um 
pouco de coração! ... Eu não sei, fico chocado quando digo isso! 

(Autor: Taoyuan Yeju)

É difícil para uma sociedade sem dinheiro enfrentar guerras e desastres!

O forte terremoto em Hokkaido, no Japão, causou uma queda de energia 
em larga escala, e a cidade de Sapporo instantaneamente tornou-se uma 
capital sombria! Nesse período, 1,95 milhão de moradores foram aos 
supermercados e lojas de conveniência para comprar as necessidades 
diárias; no entanto, algumas das vítimas que normalmente só pagavam 
com telefones celulares perderam a capacidade de pagar e não puderam 
comprar o que precisavam para a vida!

Em 6 de Setembro, um artigo reclamando loucamente sobre pagamento 
eletrónico apareceu no fórum de discussão anónimo do fórum japonês: 
“Pessoas de Sapporo que só usam pagamento eletrónico, acabou! , que 
diz:

Estou acostumado a usar o Apple Pay (Apple Pay), e nunca trago uma 
carteira quando saio e raramente uso dinheiro. No início da manhã daquele 
dia, Sapporo sofreu uma queda de energia generalizada após um forte 
terremoto; ele verificou a geladeira em casa e descobriu que só havia leite e 
maionese, então ele correu ao supermercado para comprar as necessidades 
diárias. Quando chegou ao supermercado, descobriu que não tinha dinheiro 
algum. Ele segurava um iPhone com apenas 62% da bateria restante e 
olhava para a tela do Apple Pay no telefone sem entender, sentindo-se 
desconfortável.

Quando chegou a sua vez de esperar na fila, o funcionário  disse-lhe que o 
pagamento eletrónico estava temporariamente indisponível; ele não podia 
usá-lo quando ia para outros lugares!

Às sete horas daquela noite, ele estava sozinho em casa, com fome. Sem 
dinheiro disponível e a energia ainda não restaurada, parecia que tudo 
havia acabado!

Em Fevereiro deste ano, o governador do Riksbank, Stefan Ingves, alertou: 
Ele disse que uma sociedade sem dinheiro não teria resistência diante de 
uma guerra ou desastre natural! O enorme sistema financeiro social entrará 
em colapso num instante!

A “função meio de pagamento” é uma das quatro funções que o dinheiro 
precisa ter, e o pagamento sem dinheiro é apenas um ajuste básico da 
“função meio de pagamento”, pois precisa ser substituída por condições 
básicas específicas (electricidade, rede , estação base, etc.) Sem pagamento 
em dinheiro! Felizmente para o povo de Sapporo, o terremoto ensinou a 
todos uma lição de que eles podem entender correctamente o pagamento 
“em dinheiro” e o pagamento “sem dinheiro”.

Se você esperar até que uma guerra em grande escala estoure, haverá 
uma desconexão de longo prazo e falta de energia, e o encontro será ainda 
pior.

“positiva”, certifique-se de que as minorias não se sintam discriminadas 
contra, chegamos à aceitação ‘suave’ de um novo sistema de linguagem, 
palavras e mesmo ‘idéias’ para ‘educar’ a maioria.

A União Europeia e a sua Comissão de tecnocratas são os melhores 
aliados na desconstrução e destruição da civilização europeia e cristã, 
os maiores inimigos da Europa.
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PORTUGAL
Lado Negro de Portugal

Os portugueses adoram, entre eles, dizer mal do país. Qualquer coisa 
negativa é interpretada como a manifestação da decadência do país, o 
abandono de antigos valores tidos por fundamentais. A partir do século XIX, 
as elites intelectuais, passaram a profetizar também  catástrofes colectivas. 
Apenas os judeus tem um desporto nacional equivalente.

As visões negras sobre Portugal, ao longo dos séculos, sofreram poucas 
oscilações. Entre o século XV e 1974 tiveram quase sempre como pano de 
fundo a questão da “Missão dos Portugueses no Mundo”  e a manutenção do 
seu Império. Quer a “Missão” quer o Império se traziam “glória”, implicavam 
igualmente sacrifícios e miséria para gerações de portugueses. 

1. Críticas à Expansão. Os primeiros discursos sobre o lado negro de 
Portugal surgiram no século XVI e decorriam de uma avaliação negativa 
das consequências da expansão que ainda estava em curso. 

Criticava-se o despovoamento do país e o abandono de antigos valores 
cristãos. Os portugueses seduzidos pelas riquezas orientais começavam a 
esquecer-se da “missão divina” que os levara a expandirem-se pelo mundo.  
Estas críticas reforçam a ideia que sempre que os portugueses se afastam 
da sua “missão”, cavam a sua perdição. Gil Vicente foi um dos primeiros a 
enunciar esta relação, repetida a partir daqui até princípios do século XVIII.
2. Doloroso Despertar.  Após a restauração da Independência (1640), os 
portugueses fazem um balanço muito negativo da “União Ibérica”: o país 
está empobrecido, o Império está quase todo nas mãos de outras potências 
europeias, a fabulosa armada portuguesa desaparecera, a intolerância 
religiosa generalizara-se. 

Portugal reconhecia-se, pela primeira vez, atrasado em relação às grandes 
potências europeias (Inglaterra, França, Holanda ), o que representava uma 
enorme desvantagem na competição que tinha que travar a nível mundial. 
Este atraso deixa o país em péssimas condições para enfrentar uma guerra 
que se esperava longa com a Espanha, a Holanda e a França.  

O Estado, dominado por fidalgos ignorantes, mostrava-se incapaz de dar o 
impulso que o país carecia.  

Apesar das críticas, os portugueses mostram uma enorme confiança nas 
suas capacidades, e profetizam para si próprios um futuro radioso - o 
Vº. Império, nas palavras do Padre António Vieira. De novo, voltou-se ao 
discurso da “Missão Divina” dos portugueses - a difusão do cristianismo -, 
sob a batuta da Igreja Católica (portuguesa).  

3.  Causas do Atraso. No século XVIII, os portugueses têm clara consciência 
que estão atrasados em relação à Europa. Existe um relativo consenso sobre 
as causas deste atraso: uma nobreza ociosa e perdulária, mas também a 
Inquisição, os jesuítas e uma infinidade de frades. António Ribeiro Sanches 
faz um diagnóstico demolidor da situação.

A Igreja é apontada como a principal causa do atraso. Impedira com a 
Inquisição a entrada de novas ideias, e continuava a ensinar falsas ideias 
através da Companhia de Jesus. A Intolerância religiosa persistia, afastando 
do país todos os que o podiam fazer progredir. 

Os recursos económicos eram consumidos e esbanjados por hordas de 
frades, freiras e clérigos de todo o tipo. Um terço do país pertence à Igreja 
Católica.   

Embora as criticas tenham sido ferozes, todos os que as faziam concordavam 
num ponto: se fosse aplicado a Portugal um programa de modernização, não 
apenas os atrasos seriam superados, mas também o Império seria salvo. A 
confiança no país Marquês de Pombal, com uma clara visão programática 
irá procurar modernizar o país de modo a não perder o seu Império. 

4. Decadência. O período entre 1807 e 1821 constituiu um verdadeiro 
trauma para os portugueses de Portugal. A familia real partiu para o Brasil, e 
transformou a colónia na metrópole. O Rio de Janeiro tornou-se na capital de 
Império Português. Enquanto o Brasil se desenvolvia, Portugal mergulhava 
na barbárie. Foi preciso uma revolução (1820) para obrigar D.João VI a 
voltar, o que fez contra a sua vontade. Portugal estava destruido por anos 
de guerra e nada aqui parecia fazer sentido.

Os portugueses (intelectuais) ao longo de todo o século XIX e depois durante 
a Iª. República  (1910-1926) confrontam de forma obsessiva Portugal com o 
seu passado e as grandes potências do tempo.

No primeiro confronto, perante um passado assumido como glorioso, 
retiram a ideia que o país vive numa fase de completa decadência. O povo 
não tinha energia, alma ou força anímica para sair da letargia em que se 
arrastava. Intelectuais como Antero de Quental, Eça de Queirós ou Oliveira 
Martins, afirmam que o país estava condenado a uma morte lenta, por falta 
de energias vitais.

No segundo confronto, constata-se de novo que era preocupante o atraso de 
Portugal face às grandes potências europeias. Este atraso, nomeadamente 
na sua dimensão tecnológica, significava que o país não tinha condições 
para manter militarmente o que restava do seu Império. Esta fraqueza 
tornou-se insuportável após o Ultimatum Inglês (1890). Portugal não se 
imagina então sem o seu Império. Vencer o atraso tornou-se um imperativo 
nacional - o regime monárquico passou a ser visto como um obstáculo ao 
desenvolvimento (a Monarquia será derrubada em 1910) . 
 
As causas profundas da decadência eram atribuídas à corrupção dos 
costumes, incompetência das elites dirigentes, uma organização social 
retrógrada e à influência negativa da Igreja. A única saída possível será 
através de uma profunda regeneração dos costumes e das instituições, o 
que só seria possível caso ocorresse uma enorme catástrofe ou revolução. 
Só esta regeneração salvaria o Império e o país. Uma promessa sempre 
adiada, pelos sucessivas governos “regeneradores”.

A Iª. República pouco alterou esta ideário, conduzindo o país para uma 
guerra mundial (1914-1918) sob o pretexto de salvar o que restava do 
Império. Os custos desta operação tiveram como consequência o aumento 
da miséria da população, conduzindo ao descrédito e ao fim da própria 
República. 

5. Fatalismo. Nos discursos oficiais durante a ditadura (1926-1974), os 
portugueses eram apresentados com um povo pobre, mas com um enorme 
orgulhoso no seu vasto Império colonial, que lhes garantia a Independência 
e importância no contexto internacional. 
O seu atraso económico era o preço que tinham que pagar pela manutenção 
do Império, mas também pela continuação da sua “missão histórica “ 
civilizacional, a sua independência, etc. Os sacrifícios eram demasiado 
altos, mas as recompensas divinas enormes. O ditador Salazar é muito 
claro a este respeito: Portugal, tal como as grandes potências da Europa 
Ocidental, só podia subsistir enquanto identidade histórica, se mantivesse 
a sua matriz cristã e imperial. Depois da 2ª. Guerra Mundial, Salazar 
manteve esta posição ideológica  num contexto internacional adverso, o 
que condicionou ainda mais o desenvolvimento do país. Desta forma, o 
lado negro de Portugal - a miséria em que vivia a maioria da população - era  
assumido o custo que havia que pagar pela defesa dos valores “ocidentais”.    

6. Mudança. Com o fim do Império, em 1975, os portugueses ficaram reduzidos 
à sua dimensão europeia. Pela primeira vez desde 1415 os seus problemas 
estão centrados num território continental e dois arquipélagos (Madeira e 
Açores). Embora com a democracia se sintam libertos para criticar e mudar 
as situações, continuam a mergulhar no lado negro de Portugal construindo 
as visões mais pessimistas sobre o seu futuro colectivo. A tentação para 
adiarem a resolução dos problemas continua a ser a norma. 

Na última década ressurgiu a questão da Identidade de Portugal e a da 
inviabilidade do próprio país, repetindo-se sem grande novidade velhos 
temas. A discussão sobre o Império está agora ausente das discussões, 
deixou de condicionar as soluções. As recordações saudosistas sobre os 
tempos gloriosos da pátria (Descobertas) apenas entusiasmam alguns. O 
problema é agora tratado como algo de natureza histórica.
Os males que actualmente afligem os portugueses são muito concretos: 
a ineficiência do sistema de educação, saúde, segurança social, justiça, 
ordenamento do território, etc. Nada de novo neste domínio, a não ser 
o facto de serem agora sistemas extremamente caros, mas com fracos 
resultados. Como no passado, os portugueses continuam a lamentar-se que 
o Estado está povoado de incompetentes e corruptos, mas aparentemente 
continuam sem energia para acabar com esta situação. 

As mudanças em relação ao passado são todavia profundas. As questões 
tem agora uma dimensão tangível, assim como as soluções. Já não se 
discute a questão do Império, mas da falta de eficiência do sistema criado 
nos últimos trinta anos. Este facto faz toda a diferença.
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O Parque Botânico do Palácio Biester, da autoria do famoso paisagista 
François Nogré, tem à volta de 6 hectares, com muitas espécies de plantas 
e flores, lagos e pequenos riachos.

A história do Palácio Biester
A edificação deste palácio remonta aos últimos 20 anos do século XIX 
(1880-1899).

O Palácio Biester constitui um exemplar ímpar da arquitectura romântica, 
tendo sido residência da família Biester, que o encomendou a José Luiz 
Monteiro, arquitecto de renome da arquitectura nacional, que lhe conferiu 
uma decoração singular e vários detalhes artísticos, que ficaram a cargo do 
mestre entalhador Leandro Braga e do artistas Luigi Manini e Paul Baudry.
Os detalhes decorativos que vai encontrar no Palácio Biester são, sem 
dúvida, um dos seus maiores atractivos para uma visita mais demorada.

E o que mais nos espantou foi que a recuperação deste palácio sofreu 
muito poucas alterações no que respeita à sua arquitectura original, assim 
como na decoração e obras seculares que nele vai poder encontrar já a 
partir do dia 30 de Abril.

Vamos começar a visita?

detalhes e pinturas do interior do palácio Bister em Sintra

Palácio Biester: um novo 
“tesouro” do século XIX para 

descobrir em Sintra
O Palácio Biester é mais um dos símbolos intemporais de Sintra que vais 
poder visitar no final deste mês de abril. Nós já lá estivemos e contamos-te 
tudo o que tens mesmo de visitar!

Por Valter Leandro - EDITOR 
Fotos por @vleandro

Fachada principal do palácio Biester em Sintra

 “Vigiado” há muito tempo por quem passa por estas paragens, por quem 
explora tudo o que há para visitar ali para os lados da vila mais romântica de 
Portugal, o Palácio Biester é o novo “tesouro” do século XIX para descobrir 
em Sintra.

Este é um daqueles espaços na vila que mais tem intrigado quem passa 
a caminho, por exemplo, para a Quinta da Regaleira, que é mesmo ali ao 
lado, ou para o Palácio da Pena ou Castelo dos Mouros que também se 
podem avistar a partir desta “nova” atracção em Sintra.

fachada principal do palácio Biester em Sintra

A fachada principal do Palácio Biester é, só por si, incrível. É por esta porta 
que começará a sua visita ao seu interior.

O Palácio Biester vai, finalmente e para gáudio de muitos, dar-se a conhecer 
ao grande público a partir do dia 30 de Abril.

Se não quiser esperar tanto tempo, pode ser, já hoje, o primeiro a conhecê-
lo por dentro e por fora!

Estivemos lá ontem, dia 19 de Abril, e neste artigo vai poder saber quase 
tudo sobre este magnífico monumento sintrense, desde a entrada pelo 
Parque Botânico até lá a cima, a cada uma das divisões do Palácio Biester.

parque do palácio biester em Sintra
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gruta da pena no palácio Biester em Sintra

Lugar de descanso, nesta gruta vai poder encontrar azulejaria de Bordallo 
Pinheiro.

Miradouros: do Castelo e das Descobertas

A partir do Parque Botânico do Palácio Biester pode encontrar dois 
miradouros fantásticos, um deles com uma vista panorâmica incrível sobre 
todo o parque.

O primeiro miradouro chama-se Miradouro do Castelo, situa-se junto ao 
parque das merendas e possui uma das vistas mais privilegiadas da Vila de 
Sintra, directamente para o Castelo dos Mouros.

miradouro do castelo no palácio Biester em Sintra

Este parque das merendas é enorme, com mesas e um vasto espaço verde 
para relaxar. Cá mais em cima tem um pequeno varandim com vista para o 
Castelo dos Mouros
.
O Miradouro das Descobertas é o mais incrível dos dois! Fica num dos 
locais ermos do parque, mas a viagem até lá é mais do que justificada… e 
obrigatória!

A vista paisagística sobre o Parque Botânico e sobre a Vila de Sintra é 
qualquer coisa de fantástica. 

Construído num formato circular, daqui pode avistar toda a zona envolvente 
até ao mar, até perder de vista, a fazer lembrar o tempo das Descobertas 
Portuguesas, onde o horizonte parecia não ter fim.

Sem dúvida que será um dos locais onde passará mais tempo a captar 
fotografias.

miradouro das descobertas no palácio Biester em Sintra

Construído em formato circular, este é um dos miradouros com a vista mais 
privilegiada sobre a Vila de Sintra.

miradouro das descobertas no palácio Biester em Sintra

A decoração deste palácio é única, com estilos artísticos diversos, e 
assinatura de Leandro Braga, mestre entalhador português, e do eclético 
artista italiano Luigi Manini.

O Parque Botânico
A sua visita ao Palácio Biester começa por baixo, na Avenida Almeida 
Garrett 1A, assim que entrares no enorme portão gradeado preto.

Pode comprar os seus bilhetes no local ou reservar online (vêja no fim deste 
artigo os preços) e, assim que entrar, prepara-se para conhecer aquele que 
é, na nossa opinião, um dos palácios e parques mais bonitos e incríveis em 
Sintra… e arriscamos mesmo dizer do mundo.

À entrada vai receber um mapa, 
para não se perder em seis 
hectares dos mais verdejantes 
parques botânicos desta vila.

Os caminhos estão muito bem 
assinalados e os locais de maior 
interesse, que merecem uma 
visita mais demorada, estão 
devidamente documentados atra-
vés de umas pequenas placas 
pretas (com descrições em 
português e inglês).
Durante o percurso do Parque 
Botânico vai encontrar alguns 
destes mapas, para o ajudar a decidir onde ir a seguir.

É claro que a visita pelo Parque Botânico, da autoria do famoso paisagista
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A vista para toda a zona envolvente do Parque Botânico é incrível.

Outros sítios a visitar no parque:
Não lhe vamos desvendar tudo o que pode ver neste Parque Botânico. 
Até porque queremos que vá até lá e sinta o que nós sentimos quando o 
visitámos, que superou em muito as nossas melhores expectativas.

Assim, além destes destaques, que deve mesmo visitar, aconselhamos 
uma visita às Estufas e à Casa de Chá, que ficam muito juntas; ao Lago dos 
Fetos Australianos (onde vai encontrar os únicos dois residentes patudos); 
ao Passeio Bordallo Pinheiro, que é lindo; e ao Tanque das Faias, que fica 
a caminho deste passeio.

Estufas no Palácio Biester

tanque das faias no palácio Biester em Sint

passeio Bordallo Pinheiro no palácio Biester em Sintra 

O Palácio Biester
Depois de admirar todo, ou quase todo o Parque Botânico, chega ao cume 
desta “montanha”, onde fica localizado o romântico e idílico Palácio Biester, 
residência da família Biester, Frederico e a sua esposa Amélia Freitas.

O palácio é constituído por várias divisões, nem todas elas visitáveis, 
assentes em dois pisos: um piso térreo ou Andar Nobre, onde ficam a 
Galeria de Entrada Principal, a Sala de Leitura, a Sala da Música, a Sala de 
Estar e o Salão de Festas, as últimas três com ligações entre si através de 
portas comuns.

No piso superior, ou Átrio dos Aposentos, ficam a Capela, e o Quarto 
Principal, com uma área a que hoje chamamos de “closet“, que na altura 
seria pouco habitual em habitações do género.

Vamos entrar?

estufas no Palácio Biester
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Entrada principal do Palácio Biester

A entrada do Palácio Biester, assim 
como a câmara que lhe procede, são 
o ponto de partida para uma viagem 
que nunca mais vai esquecer, de 
tão rica e única que é em todos os 
aspectos que importam, sejam eles 
históricos, artísticos ou decorativos.

Em todo o palácio vai reparar em 
várias influências, todas elas a 
remeter para as suas características 
mais românticas, que fazem dele 
inspiração para histórias de Amor 
e Paixão, mesmo ao estilo de Lord 
Byron.

Vai ainda dar conta dos traços 
góticos, que aqui e ali se “misturam” 

com detalhes da cultura inglesa e alpina, fazendo deste monumento um 
exemplo incrível da arquitectura romântica, mais um nesta vila de Sintra.

pinturas e detalhes decorativos do palácio Biester em Sintra

Fundem-se ainda os estilos Queen Anne e Arts and Crafts, introduzindo 
vislumbres precoces do Art Nouveau francês, além de vários detalhes e 
curiosos elementos místicos e neoclássicos.

Está tudo cá, entrelaçado de uma forma tão harmoniosa que, juntos, 
parecem formar um estilo que só a esta residência pertence.

Sala de Leitura
A primeira sala que vais visita é esta Sala 
de Leitura, pequena e reservada, com um 
pequeno recanto à janela onde a família 
Biester se recolhia para as suas leituras 
diárias.

Foi também a partir daqui que ficámos 
fascinados em saber que muitos dos 
trabalhos artísticos, pintura e entalhes, são 
de origem, com muito poucos retoques de 
reparação ou requalificação.

sala de leitura no palácio Biester em Sintr

Sala da Música
A Sala da Música é, pelos trabalhos do mestre entalhador Leandro Braga 
e pelas pinturas decorativas do artista Luigi Manini, uma das divisões mais 
bonitas do Palácio Biester.

A intervenção foi muito reduzida, o que só de si te vai deixar pasmado com 
a qualidade e frescura das pinturas que vais encontrar em todas as divisões 
deste palácio.

sala da música no palácio 
Biester em Sintra

sala da música no palácio 
Biester em Sintra

sala da música no palácio 
Biester em Sintrapinturas e detalhes decorativos do palácio Biester em Sintra
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A Sala da Música tem pormenores deliciosos, sendo que as artes decorativas 
no tecto são incríveis.

Sala de Estar e Salão de Festas
A partir da Sala da Música também pode entrar na Sala de Estar e, 
posteriormente, no Salão de Festas, que estão ligadas entre si por portas 
comuns situadas no centro destas divisões.

A Sala de Estar caracteriza-se por ser a divisão com mais luz do piso nobre, 
graças a duas grandes portadas neogóticas que dão acesso a um terraço 
exterior enorme.

Nestas salas vai poder apreciar uma rara aplicação do estilo neogótico à 
arquitectura residencial, e ainda de duas adornadas lareiras com a arte de 
Raphael Bordallo Pinheiro.

sala de estar e salão de festas no palácio Biester em Sintra

sala de estar e salão de festas no palácio Biester em Sintra

sala de estar e salão de festas no palácio Biester em Sintra

As salas de estar, da música e o salão de festas têm ligações umas às 
outras.

Capela Neogótica

No piso de cima, no Átrio dos Aposentos, depois de termos passado por 
uma escadaria cheia de surpresas, como um elevador manual (é verdade!) 
e outras curiosidades, vai chegar a uma das áreas mais espectaculares 
do Palácio Biester, à Capela Neogótica, profundamente ligada à herança 
deixada pela Ordem dos Templários em Sintra.

O tecto é de ficar a admirar durante 
muitos minutos, fruto das magníficas 
pinturas do mestre francês Paulo 
Baudry.

Destaque ainda para os vitrais, 
únicos e capazes de auferir a esta 
divisão uma multiplicidade de cores 
espectacular.

capela neogótica no palácio Biester em Sintra

capela neogótica no palácio Biester em Sintra

Este foi, sem dúvidas, um dos nossos locais preferidos no Palácio Biester.
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Quarto Principal
Era aqui que repousava, ao final do dia, o casal Biester, Amélia e Frederico. 
O espaço apresenta-se como uma moderna suite, com casa de banho e, 
pasma-se, um closet do tamanho do mundo, com uma daquelas vistas que 
causariam inveja ao mais abastado membro da corte daquela época.

No quarto, vai ficar surpreendido com as pinturas de anjos de Paulo Baudry 
e vegetalismos de Luigi Manini, com destaque para a tridimensionalidade 
da técnica de trompe d’oeill assim como para o “efeito Mona Lisa” nos olhos 
do anjo central, que parecem segui-lo por onde quer que se desloque no 
espaço.

quarto principal no palácio Biester em Sintra

closet com vista do quarto principal no palácio Biester em Sintra

closet com vista no quarto principal 
no palácio Biester em Sintra

O closet, novidade na altura, possui 
uma das vistas mais fantásticas a 
partir deste palácio.

Outros sítios a visitar no interior:

Sintra é uma vila de romance, mas 
também de muito misticismo. E o 
Palácio Biester não foge a essa 
regra, sendo que é na Câmara 

Iniciática que vai encontrar o expoente máximo de todo o mistério que 
envolve este palácio à religião.

Local profundamente ligado à ideologia religiosa, a Câmara Iniciática 
está ligada à Capela, sendo que era o local escolhido para a iniciação do 
indivíduo a uma ordem sacra templária.

Totalmente construído em pedra, dá acesso a uma bifurcação de túneis 
cuja saída vai dar aos jardins do palácio.

câmara iniciática no palácio Biester 
em Sintra

Câmara Iniciática
A câmara iniciática é um espaço 
pequeno com uma bifurcação de 
túneis.

Também muito interessante, e com 
relativa vulgarização na Europa, é 
o elevador manual instalado pelo 
conhecido engenheiro Raúl Mesnier 
de Ponsard (sim, o mesmo do 
Elevador de Santa Justa), que se 
encontra no seu interior, que ainda 

assim era muito raro em espaços 
residenciais. 

Este elevador é, por isso, um dos 
exemplos raros em Portugal, e 
possui um revestimento em madeira 
onde cabem quatro pessoas.

Tal como o nome indica, para o 
fazer subir ou descer é necessária 
a intervenção humana para fazer 
girar uma roldana que o faz mover-
se para cima ou para baixo.

elevador manual no palácio Biester em Sintra
Raro em habitações, este é um dos únicos elevadores manuais em Portugal.
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Pas d’Accord avec l’Iran Vaut 
Mieux

qu’un Mauvais Accord
par Con Coughlin

Traduction du texte original: No Deal with Iran is Better Than A Bad Deal

Ayant piteusement échoué à empêcher l’invasion de l’Ukraine, l’administration 
Biden ne craint apparemment pas de ternir plus encore sa réputation en 
signant un nouvel accord boiteux sur le nucléaire iranien. 

Photo : Le négociateur en chef du nucléaire iranien, Ali Bagheri Kani, face 
aux médias dans le Palais Coburg ou ont lieu les négociations, à Vienne, le 
27 décembre 2021. (Photo d’Alex Halada/AFP via Getty Images)

Ayant piteusement échoué à empêcher l’invasion de l’Ukraine, l’administration 
Biden ne craint apparemment pas de ternir plus encore sa réputation en 
apposant sa signature au bas d’un nouvel accord boiteux sur le nucléaire 
iranien.

Les négociations qui ont lieu à Vienne pour relancer le Joint Comprehensive 
Plan of Action (Plan d’action global conjoint, JCPOA) - initialement conclu 
en 2015 pour limiter les tentatives de l’Iran de se doter de l’arme nucléaire 
-, semblent sur le point d’aboutir.

Négociateurs iraniens et occidentaux ont en effet indiqué, d’un commun 
accord, qu’un texte était sur le point d’être conclu. La seule pierre 
d’achoppement a été la demande de dernière minute de la Russie que ses 
relations commerciales avec Téhéran soient exclues des sanctions qui la 
pénalisent actuellement.

Déjà signataire du premier JCPOA initié par l’administration Obama, la 
Russie a été partie prenante des discussions qui ont relancé l’accord. Selon 
les négociateurs occidentaux, Moscou a soutenu l’Iran à chaque fois que les 
États-Unis ont cherché à obtenir des concessions.

L’invasion de l’Ukraine n’a pas facilité les choses : l’Occident a sévèrement 
puni Moscou. Des sanctions ont été instituées qui se seraient appliquées 
à tout accord commercial entre la Russie et l’Iran, ceci dans l’éventualité 
où un accord sur le nucléaire serait signé et ou les sanctions contre l’Iran 
seraient levées.

Initialement, Washington n’entendait nullement alléger les sanctions qui 
pesaient sur la Russie. Mais à l’occasion d’une récente visite à Téhéran, 
Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a affirmé que 
Moscou avait obtenu des garanties écrites de Washington. A l’en croire, les 
échanges russo-iraniens seront exemptés de toute sanction américaine.

« Nous avons reçu des garanties écrites », a déclaré M. Lavrov. « Elles sont 

incluses dans l›accord du nouveau JCPOA sur le nucléaire iranien. »

S’il s’avère que les échanges russo-iraniens sont réellement à l’abri des 
sanctions américaines, la preuve sera faite (s’il était besoin) que Washington 
a désespérément besoin de parvenir à un nouvel accord avec Téhéran, 
même si cela implique des concessions désagréables sur les activités 
nucléaires de l’Iran.

Les dernières évaluations des progrès réalisés par l’Iran dans son programme 
d’enrichissement d’uranium - un processus vital pour le développement 
d’armes nucléaires – n’ont rien de réjouissant. Fin 2020, Téhéran s’est libéré 
des contraintes du JCPOA qui limitaient ses activités d’enrichissement de 
l’l’uranium. Aujourd’hui, les experts estiment que le régime dispose d’assez 
d’uranium enrichi pour produire au moins quatre ogives nucléaires.

En outre, le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran a démontré 
son expertise dans le domaine des missiles balistiques en lançant son 
deuxième satellite au début du mois. Les États-Unis ont rappelé que les 
lancements de satellites enfreignent une résolution du Conseil de sécurité 
de l’ONU. Et de leur côté, les experts du renseignement ont compris que 
le programme spatial iranien servait surtout à développer des missiles 
balistiques intercontinentaux capables de transporter des ogives nucléaires.
Le petit club des responsables occidentaux qui ont participé aux pourparlers 
de Vienne sont intensément préoccupés par le stock croissant d’uranium 
enrichi de l’Iran et son savoir-faire dans le développement de missiles.

Le problème est qu’ils ne savent pas comment y remédier.

Comme Corinne Kitsell, représentante permanente du Royaume-Uni auprès 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’a fait remarquer au début 
du mois:

« L’Iran a continué son programme nucléaire, accru son stock d’uranium 
enrichi et mené à bien des activités qui lui ouvrent un accès permanent et 
irréversible à des champs nouveaux de la connaissance. Le programme 
nucléaire iranien n›a jamais été aussi avancé ; il n’a jamais exposé la 
communauté internationale à un tel niveau de risque».

En dépit de ces informations, rien n’indique que l’administration Biden ait 
demandé des comptes à Téhéran pour son mépris flagrant du JCPOA, ni 
ralenti ses efforts en vue d’aboutir à un nouvel accord.

Ceci parce que la crise ukrainienne et la flambée des prix mondiaux de 
l’énergie ont modifié l’ordre des priorités. Washington est désormais pressé 
de lever les sanctions contre l’Iran afin que le régime produise du pétrole, 
augmente la production mondiale et fasse baisser le prix de l’essence et du 
mazout aux États-Unis avant le 8 novembre, date des prochaines élections 
de mi-mandat.

Mais en ne répondant pas à la menace très réelle posée par les ambitions 
nucléaires de l’Iran, M. Biden accélère l’érosion de la position de l’Amérique 
en tant que puissance mondiale.

Les réticences de M. Biden à prendre en compte les ambitions nucléaires 
de l’Iran ont déjà créé des tensions avec l’Arabie saoudite et les Émirats 
arabes unis, deux États du Golfe producteurs de pétrole qui entretenaient 
des liens étroits avec Washington. Le mécontentement des dirigeants de 
ces deux pays face à la politique de l’administration Biden s’est traduit par 
un refus clair et net de répondre à la demande de M. Biden de discuter de 
la crise énergétique mondiale.

La Maison Blanche devrait comprendre que le refus de ces deux anciens 
alliés américains d’adresser la parole à M. Biden sur une question aussi 
vitale que l’approvisionnement énergétique mondial est la conséquence 
directe de son approche erronée de l’accord avec l’Iran. Si rien ne change, 
cette politique ne sera qu’un clou de plus dans le cercueil de la présidence 
Biden.

Con Coughlin est rédacteur en chef du Telegraph en charge des questions 
de défense et des affaires étrangères. Il est également Shillman Journalism 
Fellow au Gatestone Institute.
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Possa a Sargento Ajudante
Alexandra Serrano Rosa

Repousar em Paz

AOS PÁRAQUEDISTAS
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Donde provém então o 
enfraquecimento/apodrecimento das 

democracias?
 
Os resultados das recentes eleições presidenciais em França podem 
iluminar-nos alguma coisa sobre o estado de saúde de vários regimes 
democráticos que durante muito tempo foram considerados modelos, 
exportáveis até para o resto do mundo.

Na noite da primeira volta daquelas eleições, seguimos em directo as 
proclamações dos principais candidatos, com alguma surpresa para o ar 
submisso do extremo-direitista Zemmour e o estilo de velho tribuno de 
Jean-Luc Mélenchon, duas pessoas que víamos pela primeira vez a falar 
aos seus apaniguados. Estes discursos ajudaram-nos a sintonizar “l’air du 
temps” da França actual, que todos vemos estar numa situação muito tensa 
e difícil.

A evolução do partido Republicano americano desde o “Tea Party” e com a 
desastrosa governação de Trump, culminada com o assalto ao Congresso 
de 6 de Janeiro de 2021, mostraram-nos à saciedade o mal interno que 
vem corrompendo a democracia americana. O “Amarican way of life” já não 
une as diferentes comunidades que gostavam de se mostrar, todas elas, 
patriotas. As etnias e os orgulhos rácicos, as seitas religiosas, a abissal 
distância entre as elites e os pobres, e até um certo feminismo e algum 
separatismo jovem terão concorrido para isso. Mas os próprios dispositivos 
do poder estatal (tanto federal como estadual) parecem gripados, incapazes 
de proceder a reformas condizentes com os novos tempos.  

Em Itália, a ascensão não-eleitoral de Mario Draghi a primeiro-ministro tem 
disfarçado (com as suas frases lapidares, agora “Queremos ter paz ou o ar 
condicionado ligado no Verão?”) a realidade das forças políticas que, com 
apoio eleitoral, exprimem no topo do Estado as preferências da população. 
Ora, quer o partido da Liga, quer mesmo o Cinco Estrelas, que se tornaram 
maioritários no parlamento em substituição do Partido Democrático e do 
Força Itália (ambos “recauchutados” de muito mais antigas formações), são 
expressões de uma vontade de transformar o regime saído da Liberazione 
do Fascismo. Com claro recorte autoritário no primeiro caso, e confuso-
contraditório no segundo – mas nenhum deles prescindindo das benesses 
que já lhes são garantidas pelas diversas instâncias de poder institucional em 
que participam. Pressionados pela dívida pública (interna, mas enorme), as 
imigrações e outras maleitas italianas (a Mafia já acabou?), o que sucederá 
a este grande país da União Europeia se tais forças assumirem o poder?

A nova situação internacional em que entrámos com a pandemia Covid e 
agora com a guerra na Ucrânia abriu um mundo de interrogações, tanto nas 
relações geo-estratégicas como na economia globalizada que vínhamos 
praticando. Apenas na esfera comunicacional e mediática parece não haver 
hesitações ou recuos.  

Entretanto, o Reino Unido vem mostrando também claros sinais de crise. O 
Brexit foi o acto mais visível, mas cujas consequências poderão ter ainda 
desenvolvimentos de grande impacto. Entretanto, são os desgastes (ou a 
degradação?) da vida partidária, parlamentar e governamental do país que 
mais dão nas vistas, com o picante suplementar do comportamento e do 
discurso do seu Prime Minister, que faria Churchill revolver-se na tumba. 
Mas aqui há expectativas de mudanças, talvez positivas: uma possível 
independência escocesa; uma mais difícil reunificação da Irlanda; uma 
eventual recentragem da Inglaterra nos seus valores mais genuínos, com 
ou sem Monarquia. Para já, resta-nos a consolação de que os seus antigos 
Dominions mais longínquos – a Austrália e a Nova Zelândia – parecem 
portar-se bem no que respeita ao funcionamento das suas instituições 
democráticas, atentas ao que se passa no mundo e nessas paragens. 

A própria Alemanha encontra-se agora perante um nó górdio de contradições, 
a que conduziu o seu tão proclamado pragmatismo e certas certezas em 
política económica ditadas pela sua traumática história recente. Ao contrário 
da França que tem persistido na energia nuclear com a qual abastece 75% 
da electricidade do país, a Alemanha de Schroeder e de Merkel acederam 
à continuada pressão do Die Grünen para encerrar as centrais existentes 
e aqueles líderes do “centrão” germânico cometeram a imprudência de 
se deixarem ficar reféns do gás natural russo: restos da velha Östpolitk 
do SPD? Corrupção ou “portas giratórias” entre políticos e os negócios? 
Antigas convivências ou cumplicidades entre autoridades e contestatários 

na Alemanha de Leste? Se porventura o governo recém-empossado não 
conseguir ultrapassar as suas contradições internas, seja na revisão do 
nuclear, seja na rejeição do gás russo – para o que será necessário coragem 
e realismo – e daí resultar um agravamento sensível no nível de vida das 
suas populações, então é possível que de novo se levantem os extremos 
políticos ou a AfD (Alternativa para a Alemanha) cresça a ponto de desafiar 
os partidos tradicionais. Dentro de dez anos, será este o terceiro grande 
país fundador da CEE a fazer entrar em crise a actual União Europeia, para 
gáudio dos euro-cépticos (ou euro-aproveitadores) húngaros, eslovacos ou 
polacos?

Estes eventuais casos pessoais de mudança ou evolução de posição 
política ao longo da vida lembram-nos sempre o adágio de “contestatário 
aos vinte anos, moderado aos quarenta, reaccionário aos sessenta”. Na 
história contemporânea há muitos casos bem conhecidos de transferências 
surpreendentes ou radicais. Mas se Henrique Galvão e Humberto Delgado 
fizeram o trajecto das direitas para as esquerdas, mais numerosos são os 
que fazem o caminho inverso: Jacques Doriot, de dirigente comunista a 
líder do colaboracionista Parti Populaire Français; ou, mais perto de nós, 
Daniel Ortega, de chefe dos combatentes Sandinistas a actual presidente-
ditador da Nicarágua – só para citar duas figuras carismáticas. Mas muitos, 
muitos outros, fazem a evolução do radicalismo inconformista para a 
moderação ou a prudência, não se pondo aqui a questão da traição (salvo 
para algumas mentes abstrusas). Lembremo-nos do caso do escritor John 
dos Passos, visto como bolchevista nos anos 30 (quando só terá sido um 
crítico acerado das desigualdades sociais americanas) e por eles atacado 
como conservador no pós-guerra. Será isto efeito da mera experiência de 
vida ou algo mais do foro biológico? 

Voltando às dificuldades das democracias, os vizinhos Espanhóis mantêm-
se talvez onde sempre estiveram, apesar da emergência do Vox, ganhando 
força à direita. Mas é sobretudo a organização do Estado – com o seu 
anacrónico chefe dinástico, apesar da coragem do jovem e do pai-velho que 
ainda o embaraça – e as autonomias regionais que são, estruturalmente, o 
seu maior problema. A que se juntam alguns clamorosos casos de corrupção 
político-financeira, uma “recuperação da memória histórica” que continua 
conflitual, umas forças armadas sempre com motivos de inquietação e as 
complicadas relações com a “fronteira Sul” e o pressionante fluxo imigratório 
africano.

Deste quadro geral, Portugal parece ainda distanciado, apesar da certeza de 
que a presença parlamentar do Chega vai potenciar ao máximo a oposição 
ao governo de maioria absoluta do PS de António Costa, sendo provável 
que isso tenha repercussões no país e na sociedade. Do enfraquecimento 
da direita democrática, partem alguns para a ideia duma “mexicanização” 
do regime. Mas poucos falam ainda da difícil tarefa de quem vier a ser o 
próximo ocupante do Palácio de Belém. Além da crise económica que temos 
como certa para a próxima década (apesar das possíveis evoluções na 
integração europeia), haverá condições internas para algumas mudanças 
na Constituição ou na Justiça? Não parece crível. E, entre esses assuntos, 
emerge já a questão da Regionalização (concebida como se fosse um 
micro-estado, com eleições, parlamento, governo regional, etc.). É um tema 
que faz a unanimidade em toda a “classe política” (que vive disso), mas que 
decerto esbarrará nos pormenores da geografia e desencadeará “guerras de 
campanário”, sem visível melhoria para o todo nacional (e mais despesa no 
orçamento). Apesar das características diferenças regionais, nem o antigo 
reino “dos Algarves”, nem o norte industrial e liberal, nem o Alentejo que 
está a perder o seu lado vermelho se podem comparar aos arquipélagos 
atlânticos onde, apesar dos caciquismos, a autonomia regional tem feito o 
papel que dela se esperaria.  

À parte estas questões que vão ocupar os media e uma fracção das elites 
nacionais, como iremos gerir a desertificação que se vai afirmando, de Sul 
para Norte? Continuará a riqueza da nossa mancha florestal à espera de 
um modelo de gestão adequado ou, pelo contrário, a ser o “ái me acudam” 
dos Verões mais quentes e secos? Como iremos realizar a “transição 
energética” que implica custos acrescidos, habilidade e força diplomática 
para lidar com a vizinhança e furar a barreira dos Pirenéus? – além de 
investimentos vultuosos se se desenvolver o negócio do transporte marítimo 
de gás liquefeito. E aqui não podemos deixar de pensar na, segundo dizem, 
“maior reserva de gás natural de África”, em Cabo Delgado, Moçambique, 
cuja exploração off shore já está a começar a ser operacionalizada por 
companhia americana (além da francesa Total, em terra), cujos lucros 
futuros não deixarão de beneficiar também aquele pobre país, tão prenhe 
de riquezas naturais. E, falando dos interesses que daqui poderiam 
advir para Portugal no domínio marítimo, mas também no das relações 
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bilaterais com Moçambique, é inevitável referir as nossas potencialidades 
e responsabilidades atlânticas, naturalmente centradas na enorme ZEE 
que nos cabe, mas também com possibilidades de acções fiscalizadores 
e de controlo em zonas equatoriais, mediante acordos com os respectivos 
PALOP’s. 

A inflação monetária aí está já a fazer-se sentir no mundo ocidental 
e decerto também além dele. A nível global, ninguém sabe ao certo 
como vai evoluir o comércio mundial e a esfera financeira, dependentes 
sobretudo da China e do desenlace do imbróglio criado pelo sr. Putin. 
Mas, para alguém não-especialista embora atento às notícias, não é só 
nas dificuldades dos combustíveis fósseis e nas cadeias logísticas que se 
origina este regresso da inflação que tanto nos afligiu nos anos 70 e 80. A 
facilidade com que, desde o BCE, e entre nós ultimamente as Finanças têm 
assumido despesas públicas para responder às ânsias e reclamações que 
lhe chegam da sociedade, aproveitando os juros baixos dos empréstimos 
que contraem no estrangeiro (porque cá já há muito pequena capacidade 
de entesouramento), acabaria por resultar numa subida “estrutural” dos 
preços ao consumidor. Sabemos que quem sofre mais nestas condições 
são as camadas sociais que vivem de rendimentos fixos (sobretudo rendas 
e pensionistas). Mas, ao contrário dos tempos da “estagflação” de 1970 
em que os assalariados respondiam à alta do custo de vida com novas 
reivindicações e aumentos dos seus salários, agora não vemos como os 
sindicatos possam exercer esse seu papel, tal é a “des-sindicalização” e 
a dispersão dos trabalhadores por diferentes “estatutos” no mercado de 
trabalho, incluindo precários, contratados a prazo, temporários, mulheres 
desconsideradas, imigrantes frágeis ou ilegais, etc. Os conflitos pontuais 
mas agudizados, e a dispersão dos focos de tensão social (e as respectivas 
explorações político-partidárias) podem, neste caso, acontecer.

A disputa eleitoral francesa resolveu-se finalmente a favor de Macron, como 
seria o desenlace mais provável. Mas, em França, as legislativas estão à 
porta e os “perdentes” de ontem já só pensam na composição do novo 
parlamento, apesar das especificidades do escrutínio maioritário a duas 
voltas. A République em Marche ficará minoritária, ou Macron será capaz 
de negociar uma “maioria de governação” para o quinquenato? Mas com 
que programa? Recusando alguma das principais ideias de Macron? E que 
posição assumirá na câmara o esquerdismo do movimento de Jean-Luc 
Mélenchon, que atingiu os 22% na primeira volta das presidenciais? Sendo 
certo que uma aliança se fará na prática entre os seguidores da Le Pen e 
do Zemmour.

Olhando para todo este quadro recente (mas com causas que se têm vindo 
a acumular), para o florescimento de regimes formalmente de base eleitoral 
mas cada vez mais qualificados de “iliberais”, terão razão aqueles que 
entrevêem a próxima etapa como a de um enfrentamento (sobretudo travado 
no plano económico-financeiro) entre “autocracias” e “democracias”? 
Ou entre “partidos globalistas” e “nacionalistas” – não que os primeiros 
defendam a globalização “neoliberal” a que se chegou, mas antes porque 
se preocupam com o “estado do mundo” (degradação climática, economia 
desigual, ciber-tecnologias e estados-nações em tensão) em que estamos 
entrando – e, quanto aos segundos, já os conhecemos bem. Talvez tenham 
razão, esses que assim encaram as novas configurações em acto nos 
debates políticos. 

Mas porquê o declínio das democracias que, depois de vencerem os 
expansionismos alemão e japonês pareciam oferecer ao mundo o modelo 
mais plausível para um futuro em paz e com progresso? 

Na nossa modesta opinião, um dos factores que mais tem contribuído para 
este desencanto terá sido o prolongado exercício do poder por parte dos 
partidos de esquerda (socialistas, sociais-democratas e outros associáveis), 
nisto com maiores responsabilidades do que os “conservadores”, porque 
faziam apelo a valores de solidariedade para com os mais fracos e 
desmunidos, e alimentaram a esperança de muitos deles. Desgastaram-se 
assim as fórmulas institucionais das suas políticas públicas (a segurança 
social, a educação, a habitação, a saúde, a cultura vanguardista, etc.) e 
comprometeram a sua credibilidade própria com o esbatimento de uma 
certa ética republicana, conspurcada por manobras “politiqueiras” menos 
claras e falta de resistência aos apetites de enriquecimento fácil ou às 
tentações de preservação em posições mediaticamente invejáveis. 

Tudo isto terá contribuído para corroer os fundamentais mecanismos 
de intermediação social e do sistema político – entre governantes e 
governados – em que estes últimos já não se satisfazem com o exercício 
do voto de tantos em tantos anos, para tudo se manter mais ou menos 

na mesma (no que diz respeito às suas expectativas de vida). Estará, por 
isso, na hora de rever conceptualmente alguns dos mecanismos básicos do 
Estado-de-direito-democrático. O princípio “uma pessoa, um voto” mantém-
se indiscutível; uma câmara de representantes também; e ainda um poder 
judicial independente e neutro em relação às ideologias que correm na 
sociedade. Tal como são indispensáveis uma imprensa livre e responsável, 
os municípios, as instituições da sociedade civil, o associativismo, as 
forças políticas organizadas, os sindicatos, etc. Tudo isso são formas de 
intermediação indispensáveis numa sociedade moderna. Mas as práticas 
demagógicas dos partidos em campanhas “de promessas”, os estéreis 
debates parlamentares e a apropriação dos organismos públicos por 
grémios partidários ou secretos deveriam ser desde já mais vivamente 
denunciados e progressivamente abandonados e banidos. Não por alguma 
lei-travão, mas pela consciencialização dos cidadãos e das comunidades.  

Assim deveria ser procurada, nas condições práticas de cada sociedade 
constituída, uma melhor solução que as actualmente praticadas para as 
formas de representação cidadã e as instituições de intermediação (agora 
com outros dispositivos disponíveis), que é uma questão crucial, de hoje e 
de sempre.

JF / na véspera de 25 de Abril de 2022

Assunto: Fw: Comentários de um chinês sobre a crise da Europa

CUIDADO PORTUGAL!!!
Opinião de um professor chinês de economia, sobre a Europa - 
o Prof. Kuing Yaman

1. A sociedade europeia está em vias 
de se autodestruir. O seu modelo 
social é muito exigente em meios 
financeiros. Mas, ao mesmo tempo, 
os europeus não querem trabalhar. 
Só três coisas lhes interessam: lazer/
entretenimento, ecologia e futebol na 
TV! Vivem, portanto, bem acima dos 
seus meios, porque é preciso pagar 
estes sonhos. 

2. Os seus industriais deslocalizam-se porque não estão disponíveis para 
suportar o custo de trabalho na Europa, os seu impostos e taxas para 
financiar a sua assistência generalizada.

3. Portanto endividam-se, vivem a crédito. Mas os seus filhos não poderão 
pagar ‘a conta’.
4. Os europeus destruíram, assim, a sua qualidade de vida empobrecendo. 
Votam orçamentos sempre deficitários. Estão asfixiados pela dívida e não 
poderão honrá-la.

5. Mas, para além de se endividar, têm outro vício: os seus governos 
‘sangram’ os contribuintes. A Europa detém o recorde mundial da pressão 
fiscal. É um verdadeiro ‘inferno fiscal’ para aqueles que criam riqueza.

6. Não compreenderam que não se produz riqueza dividindo e partilhando, 
mas sim trabalhando. Porque quanto mais se reparte esta riqueza limitada 
menos há para cada um. Aqueles que produzem e criam empregos são 
punidos por impostos e taxas e aqueles que não trabalham são encorajados 
por ajudas. É uma inversão de valores .

7. Portanto o seu sistema é perverso e vai implodir por esgotamento 
e sufocação. A deslocalização da sua capacidade produtiva provoca o 
abaixamento do seu nível de vida e o aumento do... da China!

8. Dentro de uma ou duas gerações, ‘nós’ (chineses) iremos ultrapassálos. 
Eles tornar-se-ão os nossos pobres. Dar-lhes-emos sacos de arroz...

9. Existe um outro cancro na Europa: existem funcionários a mais, um 
emprego em cada cinco. Estes funcionários são sedentos de dinheiro 
público, são de uma grande ineficácia, querem trabalhar o menos possível 
e apesar das inúmeras vantagens e direitos sociais, estão muitas vezes em 
greve. Mas os decisores acham que vale mais um funcionário ineficaz do 
que um desempregado...

10. (Os europeus) vão directos a um muro em alta velocidade...


