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Le 
Portugal

réserve mondiale 
de bon temps

Ver na página 12 a chamada de apoio aos Comandos de Portugal

QUO
VADIS

ESTA EUROPA DA DEMA-
GOGIA  VAI  POR  BOM  
CAMINHO,....PARA... A  
SUA  EXTINÇÃO !!!
A história de uma equipa de 
televisão belga ao entrar no 
parlamento. O engenheiro de 
som não podia entrar porque 
estava de calções. Trocou de 
roupa com a repórter, vestiu a 
saia dela, ela vestiu os calções 
e entraram os dois…

Igualdade de “género” ou 
apologia da inversão ???

BRAVO
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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 

"A nossa Pátria é o Povo"
                                      MRS- PR 

A nossa Pátria é o Povo disse em modo discursivo o PR, Marcelo Rebelo 
de Sousa em Braga, no festejado dia 10 de Junho, conhecido por Dia 
de Portugal, de Camões, das comuninadades Portuguesas e, reposto 
recentemente, Dia da Raça, a que agora o PR juntou Dia da Presidência da 
República. O padroeiro, é o mesmo,  foi Homem grande que escreveu em 
verso toda a História Portuguesa, porém, interpéla-nos se o DIA é suficiente 
para tudo isto abranger.

Um outro autor, famoso, apreciado e português de gema — que muitos o 
desejariam para substituir Camões como representante do Portuguesismo 
— Fernando Pessoa disse “A minha Pátria é a Língua Portuguesa”. 
Vivendo entre os séculos XIX e XX, forçosamente teria outras maneiras 
de estimular o amor à terra, ele que tendo nascido em Lisboa foi muito 
jovem viver para a África do Sul, quando a sua mãe, então viúva,  casou 
com um diplomata português para ali destacado. Estudante em Língua 
Inglesa, Pessoa voltou a Portugal depois de completada a maior idade mas, 
mesmo se escrevia algumas vezes na Língua de Shakespear foi, sempre 
em Português que escreveu as suas poesias e artigos. Desconheço a 
verdadeira razão que levou Pessoa a proferir tal “bandeira” pela qual ficou 
embrulhado, a ponto de ser lembrado sempre que alguém fala na Língua 
Portuguesa. Teria sido pelos Lusíadas estarem escritos num Português 
antigo, só compreendido pelos que entendem um pouco mais das antigas 
lendas de Musas e Deuses, das mitologias grega ou Romana ?

Porque ao relembrar a historiografia portuguesa como o fez o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez sobreviver as palavras de outro 
grande Homem, Oliveira Salazar, ao decidir e declarar às tropas  em 1961 
“Para Angola e em Força”. Foi, por assim dizer, o toque de clarim que iniciou 
a retoma de poder em Àfrica, fez movimentar as forças na recuperação de 
terras e de fazendas, bem como uma  maior tranquilidade das povoações. Foi 
o mesmo toque que obrigou os castelhanos a combaterem em Aljubarrota, 
sujeitando-se ao esquema e estratégia lusa de D. João I e do Condestável 
D. Nuno Álvares Pereira. Tal que acontecido nas terras de Aljubarrota como 
disse o poeta:”Deu sinal a trombeta castelhana / Horrendo, fero, ingente e 
temeroso / Ouviu-o o monte Artabro e Guadiana / Atrás tornou as ondas de 
medroso / Ouviu-o o Douro e a terra Transtagana / Corre-o ao mar o Tejo 
duvidoso / E as mães que o som horribil escutaram / Ao peito os filhinhos 
apertaram”.

As tropas portuguesas, principalmente as primeiras que foram para o 
Ultramar até os anos de 1970 foram as mais sacrificadas. E o PR fez-
lhe largos elogios como militares e como homens. Lembrou depois ( e foi 
a passagem discursiva que menos apreciei ) como o homem português 
— falando da crise em que o país tropeçou sobretudo, após a invasão 
da Europa por falsos migrantes — se mostrou cooperativo e amável na 
recepção desses desalojados vindos do além-mar. Em pequenas distâncias, 
em barcos a remos só para impressionar...

Gostei da confirmação feita à tradição portuguesa lamentando apenas, ao 
relembrar anos atrás, aquando da chegada de centenas, de milhares de 
“retornados” após as independências nas Províncias Ultramarinas, gente 
que tudo perdeu na pressa dos revoltosos dos cravos  cederem  os territórios, 
viveram como cães, abandonados, no chão do aeroporto de Lisboa, sem 

um mínimo de apoio. E, hoje ainda, não haverá em Portugal gente que 
tenha necessidade de auxílio governamental ou outro para melhor poder 
atravessar crises e mau viver por falta de meios? Que dão a outros que 
nada fizeram ainda pelo país? Este hábito de mostrarmos grandezas com o 
dinheiro dos outros, é doença enraizada nos tugas.

Mas o PR ostensivamente esqueceu os fracos relembrando os valentes — 
muitos dos que em África, deixaram as vidas ensopadas no sangue causado 
por bombas e armadilhas — para recordar somente os que valentemente 
se juntaram às tropas de D. João I que saiu de Abrantes junto ao Tejo 
fresco e limpo, comandando um exército de bravos carregados de valentia. 
Juntou-se a outro incendiado de bravura, D.Nuno Álvares Pereira que a 
certo momento de fraqueza das tropas impressionadas com o desnível 
numérico, empunhando a espada gritou aos seus homens” Como é possível 
que alguém receie bater-se pela sua Pátria? Não há maior ingratidão do 
que recusar a defesa daquilo que nos fez nascer e nos deu nome. Sois 
descendentes de gente assanhada, não envergonheis a sua memória.”

Foi a Batalha mais importante da História Portuguesa. Aljubarrota. Em 14 
de Agosto de 1385.

Nela estiveram os grandes obreiros, os grandes pioneiros da Infantaria 
Portuguesa. Em Mafra, na antiga Escola Prática de Infantaria que hoje tem 
outras funções, continua lá uma estátua do Padroeiro da Arma, D. Nuno 
Álvares Pereira a quem na data da Batalha se depõe uma coroa de flores. 
Grande guerreiro que incitou outros bravos a se ultrapassarem.

Grande alarido, com rugidos de homens duros e de olhos mal dormidos que 
se preparavam para a investida do inimigo. O resultado era, então, incerto.

A confrontação era desigual. 

Os números de homens em armas, assustadores, punham em dúvida o 
resultado da peleja.

Voltemos ao Canto IV: “Começa-se a travar a incerta guerra: / De ambas 
as partes se move a primeira Ala; / Uns levam a defensão da própria terra, 
/ Outros a esperança de ganhá-la. / Logo o grande Pereira em quem se 
encerra / Todo o valor, primeiro se assinala: / Derriba e encontra e a terra 
enfim semeia / Dos que a tanto desejam, sendo alheia.” E continua:”  Já pelo 
espesso ar os estridentes / Farpões, setas e vários tiros voam / Debaixo 
dos pés duros dos ardentes / Cavalos treme a terra, os vales soam. / 
Espedaçam-se as lanças, e as frequentes / Quedas co as duras armas tudo 
atroam. / Recrescem os inimigos sobre a pouca / Gente do fero Nuno, que 
os apouca.”

E segue, terminando (...) “...A sublime bandeira Castelhana / Foi derrubada 
aos pés da Lusitana.”            Est. 41

Voltemos ao presente. A nossa Pátria é o Povo. Certíssimo. No entanto, 
o nosso PR, que é também o Comandante-Chefe dos Exércitos — mesmo 
se nada manda — poderia e deveria ter apresentado desculpas da Nação 
pelas promessas não cumpridas aos militares do Ultramar, pelas péssimas 
condições de vida por eles vividas, péssima alimentação e sacrfícios sem fim. 
Promessas? Os antigos Combatentes da Liga dos Combatentes recordam-
se bem! É certo, apenas os que as viveram poderão saber e alongar-
se. Salientemos somente um injustiça inperdoável. A Lei  que determina 
o direito à pensão militar está mal feita. Ela exige  que cada  candidato 
tenha trabalhado pelo menos um ano, antes da incorporação militar. Ora 
esta alínea tira o direiro — talvez aos melhores entre os melhores — de 
receberem um pouco de compensação pelos anos passados no inferno da 
guerra! Como todos sabem, os mancebos antes de entrarem para a tropa, 
trabalhavam nas plantações, na guarda de gado, lavrando a terra de sachola 
nas mãos. Na terra dos pais. Nada recebiam e nada descontavam. Daí a 
impossibilidade de candidatura a uma pensão, mesmo se simbólica. Mas o 
PR nada disse. Antes se dirigiu ao Povo actual. Aquele que Portugal tem, 
feito de de saloios e novos ricos, nascidos e multiplicados pela corrupção 
e outras vigarices, pequenas, grandes e abissais. E foram esses que o 
aplaudiram com palavras de encorajamento. Á moda antiga: Bravo ! Muito 
Bem ! Muito Bem ! E Bem haja! Juntando palmas. Muitas palmas.!

Tinham terminado as manifestações do Dia de Portugal, de Camões, das 
Comunidades, da Raça e da Presidência da República. Bem Hajam então...!

Raul Mesquita
Sem palmas por favor.
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Ainda as Mulheres na tropa
“Senhora,

A guerra é um negócio de partir 
coisas e matar pessoas. E ambos 

sabemos que as mulheres não são 
muito boas a fazer isso”.

Comandante dos Marines, em 
resposta a uma congressista que lhe 

perguntou porque não concordava 
com mulheres a combater

.
Para não haver confusões, muito em voga hoje em dia, vamos começar por 
definir “mulher”: mulher (do latim “mulier”) é um ser adulto do género (ou 
sexo) feminino.

 “Adulto”, entre nós, por ter passado os 18 anos de idade; “género feminino”, 
por caracterizar uma fisiologia (e emocionalidade) própria, onde se destaca 
o aparelho reprodutor (em contra - ponto a “masculino”).

No pretérito artigo intitulado ”O nosso presidente estará bem?”, 
escrevi que tinha sido uma má ideia ter-se decidido a incorporação em larga 
escala, de mulheres na vida militar.

A Força Aérea foi pioneira neste disparate - farão o favor de permitir que 
assim pense.

Tal deveu-se a pressões políticas, dificuldades no recrutamento (sobretudo 
praças) e pouca reflexão sobre questões importantes – tendo em conta 
que o então Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, sendo conhecido na 
gíria como “um gajo porreiro”, era pouco dado à leitura de “dossiers” sobre 
assuntos complexos.

Essa terá sido também, uma das razões (além da “distracção”) pelas quais 
os pára-quedistas tão levianamente transitaram para o Exército.

Mas vamos deixar estes “pormenores” para nos dedicarmos à questão de 
fundo e à desmistificação da importância ou necessidade, de mulheres 
poderem (muito menos deverem) prestar serviço militar.

Em inglês, no original, “Madam, war is a business of destroyng things and 
killing people, and we both know that women, are not very good in doing 
that.” A audição acabou ali. Mas voltaram à carga…

Ou ainda um pouco mais completo, “substantivo feminino; ser humano 
do sexo feminino, dotado de inteligência e linguagem articulada, bípede, 
bímano, classificado como mamífero, da família dos primatas, com a 
característica da posição erecta e de considerável dimensão e peso do 
crâneo”. 

Podendo, acrescentamos nós, ovular entre a menarca e a menopausa.

Em 1988 entraram as duas primeiras cadetes para a Academia da Força 
Aérea; o primeiro curso de praças teve início em 11de Novembro de 1991 
(46); a de oficiais contratados e sargentos, em 24 de Fevereiro do ano 
seguinte (11 e uma, respectivamente).

E o facto das mulheres, terem sido admitidas nas Forças Armadas da 
maioria dos países do mundo, tal não quer dizer que não seja um erro que 
pode, aliás, ser revertido a qualquer momento.

Não é, tão pouco, fruto de um determinismo científico (que também é 
susceptível de erros) mas, tão só, de um modismo sociológico.

Aliás inspirado por gente, ideologias ou interesses, que pretendem subverter 
as instituições sociais, nomeadamente as militares, ou em militância 
feminista, mais interessada em atacar os homens e o “ambiente masculino”, 
do que em promover a valorização ou a dignificação da mulher. Já agora 
– convém lembrar - até hoje não houve entidade, grupo ou individualidade 
que mais tenha feito pela dignidade feminina, do que o Cristianismo…

Seria até curioso saber quantas destas “lutadoras” alguma vez se ofereceram 

para prestar serviço militar...

Ora a incorporação das mulheres nos exércitos nada acrescenta à 
operacionalidade das Forças Armadas, aumenta os desafios (e despesa) 
logística e levanta constrangimentos sérios na gestão de pessoal.

Tem ainda um efeito negligenciável na igualdade e liberdade de opções 
cívicas, profissionais e sociais nessa parte da população e representa, no 
seu cômputo geral e final, um verdadeiro retrocesso civilizacional!

E se já é mau ter mulheres em especialidades de apoio ao combate, permitir 
o seu ingresso nas funções directamente ligadas com o mesmo, é um 
desastre ainda maior, que irá ser pago em operações reais, com sangue, 
suor e lágrimas. O ridículo da coisa chegou quando se permitiu que as 
mulheres pudessem aceder às unidades de infantaria!

Como dizia a antiga Primeiro-ministro britânica Margaret Tatcher “As 
mulheres dispõem de inúmeras tarefas em que podem servir com destaque. 
Algumas de nós até dirigimos Nações. Mas, em geral, somos melhores 
lidando com carteiras do que com baionetas”.

É certo que a evolução tecnológica tem suavizado os rigores da vida militar 
(mas não a letalidade), mas tal nem sequer evita que os “standards” e as 
exigências, não continuem a baixar para se poder “acomodar” um maior 
número de mulheres. Dou apenas um exemplo, quando se verificou que 
as mulheres não eram capazes de lançar granadas de mão à distância 
desejável (até para nem serem atingidas pela sua explosão), a solução foi 
deixar essa tarefa para os homens, em fabricar granadas mais leves (logo 
menos letais).

E todos sabemos que qualquer tipo de “igualdade” acaba quando chega a 
hora de mudar a roda de um pneu furado…

As estatísticas demonstram também que as mulheres sofrem o dobro 
das lesões do que os homens, no conjunto das actividades que envolvem 
esforço físico.

E dezenas de outros exemplos podem ser apontados.

A única especialidade em que as mulheres trazem alguma mais-valia à vida 
militar é no serviço de saúde, já que têm um jeito natural para a prestação 
dos respectivos cuidados e ser um bálsamo para um ferido em combate 
receber assistência de mãos femininas. Daí uma das razões do sucesso 
enorme da experiência, durante a última campanha ultramarina, das 
enfermeiras pára-quedistas (que foi pontual; tinham uma formação exigente 
e estavam bem enquadradas e disciplinadas). 

Mesmo assim a sua extensão a todos os escalões e funções tem de ser 
ponderada já que por exemplo, não parece nada adequado ter uma mulher 
socorrista a nível de um pelotão de uma unidade do exército em operações...
Mas a questão mais importante é a psicológica que pode afectar o moral.

Um Exército é uma máquina coesa, que vive muito do espírito de corpo e 
da camaradagem. Isto tem muito a ver com a “vida de quartel” e viver na 
mesma camarata (de onde vem o termo “camarada” - aquele que dorme 
debaixo do mesmo tecto), e de se passar por todas as práticas comuns.

Ora, ainda não se chegou ao ponto de se pôr tudo a dormir indiscrimina-
damente debaixo do mesmo tecto - por razões que julgo não ter de explicitar - 
nem tão pouco os exercícios afectam homens e mulheres do mesmo modo.

Por falar em dormir debaixo do mesmo tecto, escusado será dizer que a 
“disciplina sexual” tem de ser mantida o que não é de todo fácil conseguir. 
Por alguma razão não se guardam as munições e as espoletas no mesmo 
paiol...

Mas a questão que entendemos por mais crítica, será a de ver mulheres 
ficarem feridas e mortas em operações ou numa outra qualquer situação 
em que estas possam ser maltratadas.

Tudo isto põe em causa o velho princípio de que “a mulher cria a vida e o 
homem protege ambas”. E aqui voltamos ao retrocesso civilizacional: num 
mundo em que se enche a boca com a palavra “paz” - embora raramente 
ela exista, até por que tem que começar no coração de todos nós - ainda se 
quer alargar a violência organizada a uma parte maioritária da população, 
que dela estava isenta.
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Não de sofrer as suas consequências, mas de as exercer. 
E se querem assim tanto defender a Pátria (presumo que seja essa a 
primeira motivação que leve as jovens a vir para os exércitos), não faltam 
oportunidades para o fazerem como antigamente fizeram: educarem os 
filhos à maneira de Filipa de Vilhena e Mariana de Lencastre, que tivemos; 
socorrendo os feridos e alimentando os defensores das cidades cercadas 
(como no grande cerco de Lisboa, em 1384); municiando as espingardas e 
lutando ao lado dos homens, como nos cercos de Diu ou, até, impedindo que 
os homens se rendessem, como na defesa de Santo Aleixo da Restauração!
E, no fundo, quando há guerra são as mulheres que aguentam verda-
deiramente, a retaguarda.

Por mais que, “adiantados ou adiantadas mentais”, venham constantemente 
defender ideias abstrusas, nem sempre as mesmas são respeitáveis, 
adequadas e, enfim, naturais.

Lançar mulheres, consciente e organizadamente, num campo de batalha, 
não parece ser nada natural à natureza humana ou à consciência ética e 
moral.

Poder-se-á perguntar porque é que sendo tão errado e escusado, incorporar 
mulheres como militares, as chefias militares da época de transição e 
até posteriormente, não se opuseram ou levantaram todas as questões 
pertinentes.

Bom, um pouco por todo o mundo, houve oposição, nomeadamente nos 
EUA, na Grã-Bretanha e noutros países onde a Instituição Militar é levada 
mais  a sério.

De facto só por cá é que não houve...

Digamos que a questão é fundamentalmente social, logo política, e isso 
tem sido determinante. Ora nos sistemas políticos facilmente se removem 
as chefias militares que se opõe aos desígnios dos políticos, em lugares de 
mando e, não raro, aparecem oficiais que só para garantirem uma promoção 
ou um lugar, não hesitam em passar a ser mais papistas que o Papa

E quanto a relações homossexuais, as mesmas estavam prevenidas pelo 
saudoso dever nº 16, do art. do Regulamento de Disciplina Militar, deixado 
cair, salvo erro, na revisão de 1977…

Depois existe o dever de obediência (que nada tem a ver com a submissão) 
e lealdade que deve ser escorada no carácter e no profissionalismo; e a 
ideia inculcada aos militares do dever e do cumprimento da missão, que 
leva muitas vezes a tentar pôr a funcionar ideias ou estruturas, que não têm 
a mínima consistência.

Agora que a coisa está em velocidade de cruzeiro, ou já estão “doutrinados” 
ou entendem que não vale a pena ir contra o “status quo”.

Mas não param de aparecer os que gostam do politicamente correcto e 
logo escolhem várias mulheres para “ornamentar” os seus gabinetes. Aliás, 
o mesmo se passa com os actuais ministros da Defesa e Presidência da 
República (até a coisa dar para o torto, havendo sempre, porém, um lugar 
lá no estrangeiro longínquo, para salvar a situação…).

Manter as mulheres fora da vida militar, não deve pois ser encarado como 
discriminatório ou cerceador de liberdades e direitos, mas sim um facto 
natural da vida, apoiado na justa medida das coisas, e no bom senso, ditado 
por uma experiência não de séculos, mas de milénios.

O Padre António Vieira pôs Santo António a pregar aos peixes. Mas ainda 
hoje os seus sermões são lembrados.

João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador (Ref.)

EUROPA! 
ACORDA PARA TERMINAR 

COM SOCIEDADES 
PARALELAS NOCIVAS 

DENTRO DE SI .
 
A Holanda, em que 6% da população é muçulmana, rejeita agora o 
multiculturalismo.O governo holandês está cansado de ser pisado pelos 
muçulmanos e abandona o seu modelo de sua longa data de multiculturalismo 
que não fez senão incentivar os imigrantes muçulmanos a criarem uma 
sociedade paralela e cada vez mais nociva dentro do seu país, adensando-
se diariamente graves problemas.
Um projecto de lei, apresentado ao Parlamento pelo ministro do Interior 
holandês Piet Hein Donner em 16 de Junho, diz o seguinte:”O governo 
partilha a insatisfação do povo holandês face ao modelo de uma sociedade 
multicultural na Holanda e manifesta a sua intenção de agora concentrar 
as suas prioridades nos valores fundamentais do povo holandês. Sob o 
novo sistema de integração, os valores holandeses terão um papel fulcral 
e, portanto, o governo não adere mais ao modelo de uma sociedade 
multicultural.Uma integração mais rigorosa é perfeitamente justificada 
porque isso é o que é exigido pelo Governo e todo o seu povo. Esta orientação 
é agora absolutamente necessária porque a sociedade holandesa está-se 
a desintegrar, em termos de identidade e já ninguém se sente em sua casa, 
na Holanda.A nova política de integração dos imigrantes será muito mais 
exigente.”
Por exemplo, os imigrantes devem necessariamente aprender holandês e o 
governo holandês vai tomar medidas coercivas em relação aos imigrantes 
que ignoram os valores do país e desobedeçam às leis holandesas. 
Assim, o Governo holandês vai deixar de dar subsídios especiais aos 
muçulmanos para os integrar (até porque, de qualquer forma, eles o não 
fazem) porque, segundo Donner, “não compete ao governo e aos fundos 
públicos a integração dos imigrantes.”O projecto prevê também a criação 
de legislação proibindo os casamentos forçados, bem como legislação 
impondo medidas severas para esses imigrantes muçulmanos que, por sua 
livre vontade, reduzam as suas hipóteses de emprego pela maneira como 
se vestem.Especificamente, o Governo proíbe, a partir de agora, o uso de 
roupas que cubram o rosto, como o véu, burca, hijab, etc.A Holanda deu-
se conta, talvez tardiamente, que o seu liberalismo multicultural está em 
vias de fazer do país um território de tribos do deserto e que está prestes a 
matar as origens do país e a sua própria identidade. 
A Embaixada da Holanda em Lisboa confirmou esta determinação...O 
futuro da Austrália, Reino Unido, Canadá, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, 
Bélgica e França pode muito bem enquadrar-se neste texto...E o de Portugal 
também, enquanto não for demasiado tarde...
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Entrega dos Prémios Científicos 
Universidade de Lisboa/Caixa 
Geral de Depósitos 2021

28 de Junho de 2022

Share Entrega dos Prémios Científicos Universidade de Lisboa/Caixa Geral 
de Depósitos 2021.              Texto e fotos : UL

Decorreu no dia 28 de junho de 2022 a cerimónia de entrega dos Prémios 
Científicos Universidade de Lisboa/Caixa Geral de Depósitos 2021, que 
contou com as alocuções do Reitor da Universidade de Lisboa, Professor 
Luís Ferreira, e do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de 
Depósitos, Doutor Paulo Macedo. A cerimónia contou igualmente com a 
presença do Presidente do Conselho Geral da ULisboa, Eng.º Carlos Alberto 
Brito Pina e com a alocução pelo Professor Leonel Sousa, distinguido nesta 
edição dos Prémios Científicos Universidade de Lisboa/Caixa Geral de 
Depósitos 2021, em representação de todos os premiados.

Os Prémios Científicos são constituídos por um subsídio para a investigação 
no valor de 6.500€ que visa premiar a actividade de investigação científica e 
incentivar a prática de publicação em revistas internacionais de reconhecida 
qualidade.

Os diplomas desta distinção, atribuída pela Universidade de Lisboa com o 
apoio da Caixa Geral de Depósitos, foram entregues na cerimónia de fecho 
daquela que foi a primeira edição das Jornadas Científicas da Universidade 
de Lisboa: “The 2030 Agenda for Sustainable Development: Embracing 
Societal, Technological and Environmental Challenges at ULisboa”, 
que reuniu, ao longo do dia 28 de Junho, no Salão Nobre e Reitoria da 
Universidade de Lisboa, inúmeros convidados e participantes, bem como 
os representantes dos Colégios e Redes Temáticas Interdisciplinares da 
Universidade de Lisboa.

Os premiados da edição de 2021 foram: Marco Neves, na área de 
Arquitectura, Design (incluindo Design de Moda, Design Gráfico, Design de 
Equipamento) e Arquitectura Paisagista; João Miguel Onofre, na área de 
Artes (Belas Artes, Multimédia, Artes Cénicas e do Espetáculo e Dança); 
Margarida Duarte Amaral, na área de Biologia, Engenharia Biológica, 
Bioquímica e Biotecnologia; Edgar Rodrigues Gomes, na área de Ciências 
Biomédicas; Sara Cordeiro Madeira, na área de Ciências da Computação 
e Engenharia Informática; Luís Tinoca, na área de Ciências da Educação; 
Sónia Frota, na área de Ciências da Linguagem (Linguística, Tradução e 
Interpretação); Alexandre Ramos, na área de Ciências da Terra e Geofísica; 
Paula do Espírito Santo, na área de Ciências Jurídicas e Ciência Política 
(Direito, Relações Internacionais e Administração Pública); Ana Patrícia 
Hilário, na área de Ciências Sociais (Sociologia, Antropologia, Etnologia, 
Demografia, Estudos de Género e Comunicação Social); Rui José B. 
Bessa, na área de Ciências Veterinárias; Diogo Cunha Ferreira, na área 
de Economia e Gestão; Jorge de Brito, na área de Engenharia Civil; Rui de 
Castro, na área de Engenharia do Ambiente e Energia; Leonel Sousa, na 
área de Engenharia Electrotécnica e Engenharia Aeroespacial (Aviónica); 
Yordan Garbatov, na área de Engenharia Mecânica, Engenharia Naval e 
Engenharia Aeroespacial (Aeronaves); Francisco Lobo, na área de Física 
e Materiais; Pedro Guimarães, na área de Geografia e Território (Geografia 
Física e Humana, Território, Urbanismo e Planeamento e Sistemas de 
Transportes); Ricardo Roque, na área de História e Filosofia (incluindo 

História e Filosofia das Ciências); Cristina Câmara, na área de Matemática 
Pura e Aplicada; Luís Bettencourt Sardinha, na área de Motricidade 
Humana (incluindo Reabilitação, Ciências do Desporto e Educação Física); 
André Mata, na área de Psicologia; e Bruno Silva-Santos, na área de 
Saúde (Medicina, Medicina Dentária, Farmácia e Enfermagem).

A edição de 2021 dos Prémios Científicos Universidade de Lisboa/Caixa 
Geral atribuiu ainda Menções Honrosas a: Isabel Sousa e Paulo Branco, 
ambos na área de Agronomia (incluindo Silvicultura e Tecnologia dos 
Alimentos); João Rafael Santos, na área de Arquitectura, Design (incluindo 
Design de Moda, Design Gráfico, Design de Equipamento) e Arquitectura 
Paisagista; Miguel Cacho Teixeira, na área de Biologia, Engenharia 
Biológica, Bioquímica e Biotecnologia; Cláudio Gomes e Miguel 
Prudêncio, na área de Ciências Biomédicas; Pedro Tiago Monteiro, na 
área de Ciências da Computação e Engenharia Informática; Sofia Freire, 
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na área de Ciências da Educação; George Stilwell e Maria Manuela 
Castilho Monteiro de Oliveira, ambos na área de Ciências Veterinárias; 
Inês Colen e José Aleixo Bogas, na área de Engenharia Civil; Susana 
Marta Almeida, na área de Engenharia do Ambiente e Energia; David 
Sousa Vale, na área de Geografia e Território (Geografia Física e Humana, 
Território, Urbanismo e Planeamento e Sistemas de Transportes); Ana 
Margarida Arruda e Francisco Malta Romeiras, na área de História e 
Filosofia (incluindo História e Filosofia das Ciências); Ana Nunes da Silva e 
Osvaldo Rodrigues dos Santos, na área de Psicologia; e João Caramês, 
na área de Saúde (Medicina, Medicina Dentária, Farmácia e Enfermagem).

O evento contou ainda com um momento musical com a interpretação de 
obras de Bach; Paulo de Carvalho e Verdi pela Orquestra Académica da 
Universidade de Lisboa.

Consulte os documentos em Pdf da Lista de Premiados e da Lista de 
Menções Honrosas atribuídas nesta edição de 2021.

 Felicitações a todos (as) os (as) distinguidos (as)

abc portuscale

Pai e filho

Um filho levou o pai a um restaurante para desfrutar de um delicioso  jantar. 
Seu pai é bastante velho e, portanto, um pouco fraco também. Enquanto 
comia, a comida ocasionalmente caía na sua camisa e calças. Os outros 
convidados assistiram o velho com os rostos contorcidos com nojo, mas 
o seu filho permaneceu calmo. Depois que ambos terminaram de comer, 
o filho ajudou tranquilamente o pai e levou-o para a sanita. Limpou restos 
de comida do seu rosto amassado e tentou lavar manchas de comida nas 
suas roupas, penteou graciosamente os seus cabelos brancos e finalmente 
coloquou-lhe os seus óculos .

Quando eles saíram da sala de banho um silêncio profundo reinou no 
restaurante. O filho pagou a conta deles, mas pouco antes de eles partirem, 
um homem, também velho, levantou-se e perguntou ao filho do velho: 

“Não achas que deixaste algo aqui? ”

O jovem respondeu “Eu não deixei  coisa alguma. ”

Então o estranho lhe disse: “Deixaste aqui uma lição para cada filho e uma 
esperança para cada pai. ”

Todo o restaurante estava tão calmo, que dava para ouvir um alfinete cair!

Uma das maiores honras que existem, é poder cuidar de quem cuidou de 
nós também. Os nossos pais e todos aqueles anciãos que sacrificaram as 
suas vidas com todo o seu tempo, dinheiro e esforço por nós, merecem o 
nosso máximo respeito ! …
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Le Message de Taïwan à la Chine :
Nous Avons une Arme Quasi 

Nucléaire

par Gordon G. Chang
10 juillet 2022

Traduction du texte original: Taiwan’s Message for China: We Have a 
Nuke-Like Weapon

La Chine a des cibles, et Taïwan a des missiles. Près de 30 % de la 
population chinoise serait menacée en cas de rupture du barrage des Trois 
Gorges (photo), rupture causée par un tir de missile par exemple. Cela 
devient de la dissuasion si Taïwan fait clairement savoir que, pour défendre 
sa souveraineté, elle est prête à détruire des centaines de millions de vies 
chinoises. (Photo par STR/AFP via Getty Images)

Le 21 juin, le Quotidien du Peuple a annoncé que les États-Unis et Taïwan 
étaient sur le point de participer aux Rencontres Annuelles de Monterey. La 
plus officielles des publications chinoises a affirmé que la partie américaine 
se proposait de vendre à Taïwan 20 types d’armes différentes au moins, « 
en mettant l’accent sur la construction d’une « capacité asymétrique ».

Taïwan, que la République populaire de Chine revendique comme sa 34e 
province, possède déjà des capacités asymétriques, et l’une d’elles pourrait 
être aussi dévastatrice qu’une arme nucléaire.

Pékin affirme à qui veut l’entendre que Taïwan est dans l’incapacité de se 
défendre. « L’expert militaire Song Zhongping a déclaré dans Le Quotidien 
du Peuple que Taïwan n’avait aucune capacité de « ripostes asymétriques 
» quel que soit le type d’armes fourni par les États-Unis. L’écart entre les 
capacités militaires des deux parties a-t-il ajouté, est « trop énorme ».

Taïwan « se raconte des histoires » s’il pense pouvoir contenir l’Armée 
populaire de libération affirme le Quotidien du Peuple. Pourquoi ? « Les 
armes asymétriques sont ‘inutiles’ face aux avantages absolus de l’APL. »
Le Quotidien du Peuple a publié un échange inhabituel entre un député 
taïwanais et un responsable chinois. « Taïwan, bien sûr, n’envahirait jamais 
la Chine », a déclaré You Si-kun, le président du Yuan législatif (Parlement 
de Taïwan), le 12 juin, lors d’une rencontre virtuelle. « Taïwan ne frapperait 
pas non plus Pékin, ni le barrage des Trois Gorges.»

« Avant d›attaquer Taïwan, la Chine doit tenir compte de la riposte possible 
de Taïwan » a déclaré You. « La Chine devrait y réfléchir à deux fois » a-t-il 
ajouté.
Le Bureau chinois des affaires de Taiwan, par l’intermédiaire du porte-parole 
Ma Xiaoguang, a répondu par une image qui se voulait poétique. « Attaquer 
un roc avec un œuf, ne fera qu’accélérer sa disparition. »
Mais un des «œufs» de Taiwan menace des dizaines de millions de Chinois, 
si ce n’est plus.
Le portée du missile de croisière Yun Feng de Taïwan n’est pas officiellement 
connue. Mais selon nombre d’analystes, le Yung Feng peut atteindre environ 
1 240 milles (2000 kilomètres), une distance qui place la capitale chinoise 

et le barrage des Trois Gorges, la plus grande structure de contrôle des 
inondations au monde, à portée d’une riposte taiwanaise.
Le barrage chinois a créé un réservoir de 39,3 milliards de mètres cubes 
d’eau sur le fleuve Yangtze. Et ce lac est en amont d’un bassin de population 
d’environ 400 millions de personnes. Près de 30 % de la population chinoise 
est donc exposée à un risque de catastrophe majeure si le barrage est 
touché par un tir de missile. Cela signifie que Taïwan possède une arme 
conventionnelle comparable à une arme nucléaire.

En matière de dissuasion, la quantité compte. « La Chine a une supériorité 
significative sur Taïwan en termes d’avions de combat et de navires de guerre 
», a déclaré à Gatestone Richard Fisher du Centre international d’évaluation 
et de stratégie. « L’Armée populaire de libération peut faire appel à des 
milliers de barges civiles et à environ 4 000 avions de ligne Boeing et Airbus 
pour transporter le gros de sa force d’invasion et d’occupation à Taiwan. »
Pour dissuader la Chine, Taiwan a besoin de milliers de missiles, et peut-
être même de dizaines de milliers de missiles. La production de missiles 
Yun Feng est un secret militaire, mais à l’évidence, la république insulaire 
n’en possède pas un nombre suffisant.
Les États-Unis auraient dû encourager activement Taïwan à développer des 
missiles il y a deux décennies. Mais ils ne l’ont pas fait, et l’administration 
Obama a même « essayé de décourager activement Taïwan de se doter 
de tels missiles », a déclaré Fisher au micro de «CBS Eye on the World», 
émission radiophonique animée par John Batchelor le 21 juin dernier.

Désormais, les États-Unis doivent aider Taïwan à améliorer la vitesse, la 
portée mais aussi le nombre de leurs missiles.
Taïwan doit aussi protéger ses missiles Yun Feng d’une éventuelle attaque 
surprise. Certains sont sur des lanceurs fixes et par conséquent, vulnérables. 
Mais la plupart sont sur des lanceurs mobiles, a déclaré Fisher à Gatestone.
Le 21 juin dernier, 29 avions de la République populaire de Chine, dont six 
bombardiers H-6 à capacité nucléaire, ont traversé la zone d’identification 
de défense aérienne de Taïwan. Il s’agissait de la neuvième incursion en 
moins d’un mois. « Le dernier exercice à grande échelle de l’#APL montre 
que la menace militaire d’une #Chine autoritaire est plus grave que jamais 
», a tweeté le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, sur le 
compte officiel de son ministère.
Les avions chinois sont demeurés dans l’espace aérien international, mais 
le vol du 21 juin a néanmoins été considéré comme un vol hostile. Ces 
provocations de zone aérienne sont désormais courantes et font suite à 
un acte bien plus grave. Le 5 février, la Chine a survolé directement l’une 
des îles périphériques de Taïwan, une violation flagrante de l’espace aérien 
souverain.

« La campagne d›intimidation ne fera que s›étendre et s›intensifier », a 
déclaré Fisher à Gatestone, avant l›incursion du 21 juin.
Jusqu’à présent, les États-Unis ont géré la situation de l’autre côté du détroit 
de Taiwan en multipliant les gestes d’apaisement à l’égard de la Chine. 
Cette politique américaine a sans doute empêché une invasion, mais elle a 
eu lieu dans une période de relative accalmie, période aujourd’hui largement 
révolue.

Désormais, le régime chinois se comporte comme s’il allait entrer en guerre. 
Les remarques acerbes du ministre chinois de la Défense, le général 
Wei Fenghe, lors du Dialogue Shangri-La à Singapour en juin, indiquent 
clairement les intentions hostiles du régime.
La Chine a des cibles et Taïwan a des missiles. Cela devient de la dissuasion 
si Taïwan indique clairement que, pour défendre sa souveraineté, il est prêt 
à tuer des Chinois par centaines de millions.

Des avertissements de ce type ont maintenu l’Europe en paix pendant la 
guerre froide, en dépit d’un avantage militaire conventionnel écrasant de 
l’Union soviétique.
Pendant des décennies, les politiciens taïwanais ont hésité à évoquer leurs 
capacités de semer massivement la mort au sein de la population chinoise. 
Mais le ton a commencé de changer. Menacer d’infliger des pertes massives 
est peut-être le dernier levier dont dispose Taiwan pour maintenir la paix en 
Asie de l’Est.

Oui, nous sommes très proches de la guerre.
Gordon G. Chang, auteur de The Coming Collapse of China (Chine, la 
chute qui vient), est Senior Fellow du Gatestone Institute et membre de son 
conseil consultatif.
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Ensaio:

O Ocidente: sim, mas 
 
A referência ao “Ocidente” voltou a ser activada nestes últimos meses de 
crise mundial. Julgamos que por boas e más razões. Eis, simplificadamente, 
a análise que faço deste processo histórico.

Muitos dos que verberam o Ocidente fazem-no numa espécie de “ajuste de 
contas” do que vai mal pelo mundo, da flagrante desigualdade económica 
até à degradação ambiental. Mas, além dos que não partilham as mesmas 
referências políticas e culturais – nomeadamente nos espaços do islamismo, 
do budismo, induísmo, confucionismo e outras antigas filosofias orientais –, 
boa parte dos críticos provêm precisamente de países ditos “ocidentais”. 
Manifestação de auto-flagelação ou sinal decadentista de estados de 
abundância e bem-estar? Além disto, populações consistentes originárias 
das Américas, da Australásia e sobretudo de África acusam os Europeus 
de crimes e violências que teriam cometido, logo quando Portugueses e 
Espanhóis iniciaram a primeira globalização, e depois Holandeses, Ingleses 
e Franceses a tornaram maciça e industriosa, com a exploração mercantil e 
o esclavagismo, mas também com o predomínio da sua religião monoteísta.
Fugindo às interpretações psicologistas, parece hoje pacífico reconhecer 
que a “expansão” europeia para o além-mar teve motivações de lucro 
económico e de alargamento da visão cristã do mundo, além de apetites de 
poder imperial e geopolítico. Não espanta que assim fosse, após uma longa 
Idade Média marcada pela conquista, o poder regaliano, a espiritualidade 
e o fanatismo religioso. Assim como não custa perceber que os europeus 
sentissem alguma supremacia civilizacional sobre os povos que acabavam 
de descobrir, pois muitas vezes não encontraram neles uma religião 
codificada, uma língua escrita nem cidades edificadas em duro, pelo menos 
na África negra, na Oceania e em boa parte do continente americano. Por 
isso lhes chamaram selvagens, ou primitivos, coisa que não aconteceu 
com os povos do Oriente asiático. E se os mais piedosos se condoeram 
com esse estado “de natureza” (que realmente escondia sociedades 
e culturas mais complexas, que só modernamente antropólogos foram 
capazes de identificar), muitos mais foram os que disso se aproveitaram 
para desenvolver o seu “comércio desigual”. 

É também sem qualquer rebuço que podemos qualificar de “imperialistas” 
os desígnios desses poderes soberanos europeus, desde logo em submeter 
pela força as dispersas resistências de alguns povos locais graças à sua 
superioridade militar, mas igualmente visíveis nas disputas, guerras e 
alianças que trocaram entre si ao longo dos séculos XVI a XVIII. Mas não 
se pode também silenciar os esforços sanitários e educativos levados 
por esses primeiros civilizadores, principalmente os missionários cristãos 
aí empenhados, quer em seguida e em maior número pelos verdadeiros 
colonos, quase todos expulsos da Europa pela intolerância e a pobreza, 
que lançaram mãos à tarefa de laborar os campos com técnicas mais 
avançadas, mostrando assim aos nativos como podia ser obtida uma maior 
produtividade do trabalho humano. 

Chegados os alvores da modernidade e derrotado o intento imperial 
napoleónico, entrámos verdadeiramente numa nova fase da colonização 
do mundo ultramarino, que só o domínio da navegação marítima permitiu 
realizar. Agora, quando a produção fabril e o maquinismo entravam em 
fase de grande expansão, já só as principais potências políticas tiveram 
condições para liderar o processo, nomeadamente a Inglaterra e a França, 
com a Alemanha e a Itália a segui-las com muito atraso no tempo mas não 
na premência dos resultados económicos esperados, e com os Estados 
Unidos da América do Norte entretidos a consolidar a ocupação daquele 
grande subcontinente e, depois, a saldar pelas armas as suas divergências 
internas. De facto, podemos agora falar de capitalismo como um regime 
económico de livres trocas mas em que a concentração de capitais nas mãos 
de uns tantos proprietários e empresários permitiu lucros e reinvestimentos 
de grande amplitude, sustentando avanços técnicos que deram a volta 
ao globo com os caminhos-de-ferro, a navegação a vapor e o telégrafo 
eléctrico, desenvolvendo o comércio mundial, os negócios bancários e 
seguradores, e um novo crescimento urbano. Mas, ao lado destes intuitos 
lucrativos, a Europa (e o exemplo norte-americano) exportou também ideias 
de liberdade e independência que deram origem ao grande país autónomo 
que foi desde logo o Brasil e a todas as repúblicas latino-americanas; e, 
talvez ainda mais importante, que geraram o movimento para a abolição 
universal da escravatura e da servidão.

Secundariamente, em África e no Médio-Oriente esta nova colonização 

europeia também levou a esses povos alguns benefícios, pela obra das 
missões e depois pela própria administração estatal – melhorias sanitárias, 
escolarização e aprendizagem de certas regras do Estado moderno –, mas 
tudo isso não justificou a exploração económica, o menosprezo cultural e 
a violência empregue para reduzir todos os focos de resistência armada.

A servidão havia já praticamente desaparecido há séculos de toda a Europa 
mas subsistia com grande peso na Rússia imperial do Czares, devido à 
importância política da aristocracia rural e ao papel “anestesiador” da Igreja 
ortodoxa. É certo que ao longo do século XIX outros Estados europeus se 
auto-designavam de “impérios”, casos da Inglaterra, da Áustria-Hungria e 
da Alemanha mas, a despeito do luxo e da arrogância das suas Casas 
Reinantes (e da violência das suas polícias), não deixavam de vigorar 
nesses países condições para uma razoável liberdade de imprensa e de 
associação. Os princípios proclamados pela Constituição Americana e pela 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aliás implicitamente 
confirmados pela Conferência de Viena de 1815, passaram a vigorar nesses 
países e em vários outros das suas vizinhanças e influência, como Portugal. 
Se a Propriedade interessou especialmente a classe proprietária mercantil, 
artesanal e agricultora e legitimou os capitães-de-indústria a avançarem 
económica e politicamente contra as aristocracias e o clero católico, muitos 
mais puderam beneficiar dos princípios da Liberdade e da Igualdade, 
fosse para constituir uma empresa (sociedade comercial por quotas entre 
poucos, ou de capitais anónimos) ou qualquer outro tipo de associação de 
interesses (em que o poder soberano reside nos associados e os gestores 
são apenas seus mandatários), incluindo aqui as cooperativas igualitárias 
de produtores ou de consumidores, ideia desde logo sugerida e posta em 
prática por alguns beneméritos ou entusiastas “niveladores”. Também estes 
mesmos princípios serviram para proteger a liberdade de pensamento e 
crença, incluindo as suas expressões mais espiritualizadas, e para legitimar 
a igualdade dos cidadãos perante a lei, a justiça e os empregos estatais, 
tal como a independência das nações no plano das relações internacionais, 
confirmando a tendência que se vinha afirmando desde 1648 com os 
tratados que puseram fim à Guerra dos Trinta Anos. A Fraternidade, essa 
ficava como uma afirmação simbólica para ser concretizada num tempo 
longínquo.

Porém, quanto a concretizações imediatas, o mesmo não aconteceu no 
tocante à distribuição da riqueza e aos modos de vida socio-comunitários 
(em especial quanto a casamentos, convivência e vizinhança). A oferta de 
empregos industriais em novos centros urbanos e o excesso de braços 
e insuficientes rendimentos no trabalho agrícola gerou em algumas 
décadas fortes fluxos migratórios e uma nova classe social desenraizada 
e descontente: o proletariado, que em breve encontrou arautos que não só 
exprimiram as suas aspirações mas também lhes apontaram orientações 
para uma acção política autónoma. 

A teoria do “valor trabalho” foi por eles posta no centro de quase todos os 
grandes debates dos séculos XIX e XX, mas de uma forma contraditória. 
Por um lado, reconheciam e louvavam as livres trocas mercantis como 
base para a formação dos preços resultante da oferta e da procura, 
sem monopólios ou restrições territoriais/estatais. Mas, por outro lado, 
consideravam o ajuste do salário como um roubo e uma apropriação 
que o empregador fazia do labor criativo do assalariado. O lucro, como 
resultado da empresa – isto é, de uma micro-associação capital-trabalho 
bem-sucedida –, encaravam-no como uma extorsão. E a ideia de um 
“salário justo” – e, concomitantemente, de uma adequada remuneração 
do risco e das responsabilidades contraídas pelo empresário – nunca foi 
seriamente procurada e, ainda menos, encontrada com viabilidade prática. 
Todos preferiram a “luta de classes”.  E, deste modo, a nova ordem liberal-
constitucional emergente no Ocidente – podemos agora usar o termo com 
propriedade – ficou quase indissoluvelmente ligada à ideia de um poder 
económico capitalista, sobretudo porque, entretanto, a grande indústria se 
associou a um poder financeiro autónomo, capaz de influenciar directamente 
governos e políticas-de-Estado, como foi o caso da moderna colonização 
por parte dos poderes imperiais preexistentes, em competição entre si por 
matérias-primas abundantes e de baixo preço, mercados apetecíveis e 
com investimentos vultosos mas de mais-valias garantidas a longo prazo. 
Foi tudo isto que levou a que os melhores espíritos das novas classes 
dominantes a Ocidente chamassem “quarto estado” aos trabalhadores 
assalariados; e estes designassem a classe dos novos-ricos como os 
autores e beneficiários das “revoluções burguesas”.

Nenhum destes processos – modernização social, direitos de cidadania, 
industrialização, urbanização, laicismo, escolarização, liberdades civis e 
criativas – se desenvolveu de maneira linear ou harmoniosa, mas antes 
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através de avanços e recuos, conflitos intra ou internacionais, bloqueios, 
pendências jurídicas ou “pronunciamentos” militares. As monarquias 
tornaram-se constitucionais ou deram lugar a repúblicas, os mapas políticos 
foram sucessivamente redesenhados mercê de guerras e tratados; algumas 
pulsões nacionalistas fragmentaram os Estados existentes, noutros casos 
levaram a integrações nacionais (de língua ou cultura) mais abrangentes; 
alguns impérios europeus caíram, outros ressurgiram ainda, até que no 
Leste se impôs um de novo tipo, liderado pela coligação de uma intelligentsia 
vanguardista com uma elite saída do operariado. Entretanto, reacções 
de “volta ao passado” manifestaram-se sempre neste mesmo espaço 
do Ocidente e diversos regimes assumiram contornos de autoritarismo 
indisfarçável, mas nenhum com os traços doutrinários, políticos e a 
violência daqueles que no século XX, inicialmente com apoio popular, se 
impuseram durante vários anos na Itália e na Alemanha, com seguidores na 
Península Ibérica e em outras geografias. As duas guerras mundiais foram 
os episódios mais sangrentos a que a modernidade assistiu, seguidos das 
dolorosas guerras “por procuração” que se sobrepuseram e marcaram os 
processos de descolonização de meados de Novecentos. 
 
Em confronto com o “bloco de Leste” e o “3º Mundo, o Ocidente do último pós-
guerra aproveitou bem a reconstrução de infraestruturas e os traumatismos 
mais recentes para se lançar num processo de desenvolvimento económico 
muito activo e intenso. Como facilmente se compreende, os chamados 
“trinta gloriosos” anos de crescimento contínuo beneficiaram e fortaleceram 
sobretudo o “império yankee”, aproveitando ao máximo a sua “pax” 
(resolvendo crises como as da Coreia, do Suez, de Cuba ou o início do 
atoleiro do Vietnam) e sendo capaz de superar as dificuldades internas do 
assassinato do seu presidente e do levantamento popular em favor dos 
direitos cívicos e da igualdade racial. 

Tal como precedentemente a Inglaterra, a potência norte-americana usou 
e abusou da sua posição dominante durante o último meio-século. Os 
crimes de Estado são sempre inevitáveis (como os privados), e tanto mais 
perigosos quanto mais poderoso ele for, mas é crucial que tais desmandos 
sejam sempre criticados e sempre internamente denunciados. É o que 
faz a diferença com os Estados autoritários ou ditatoriais. O mesmo se 
pode pensar do nosso pequeno Portugal com os sucessivos passos do 
Constitucionalismo e da República, avançando sempre no bom sentido, 
apesar dos seus conhecidos erros e disparates.

Entretanto, em paralelo com o comércio, o idioma inglês tornou-se 
verdadeiramente na língua veículo internacional, remetendo para as 
curiosidades históricas o Esperanto ou outras tentativas de uma língua 
comum para a Humanidade que não traduzisse o predomínio de uma 
cultura sobre as demais.

A geração dos “baby boomers” beneficiou em pleno de uma escolarização 
muito alargada, de políticas de habitação social e de uma subida dos 
rendimentos dos seus activos (pais e mães) que também ajudou a 
sustentar  um mercado interno baseado na aquisição de bens de consumo 
duráveis (electrodomésticos e automóveis, sobretudo) e na rápida “usura 
moral” de muitos outros, descartáveis (vestuário de moda, discografia, 
além do tabaco e de novas bebidas refrigerantes ou alcoólicas) – ver a 
reflexão de Roland Barthes sobre o fenómeno da moda –, ou de serviços 
até então inimagináveis para o “grande público” (cinema, férias, turismo, 
etc.). O crédito chegava então em força a estas classes populares urbanas 
para “alavancar” o seu apetite consumista, com o qual procuravam saciar 
os recalcamentos psicológicos de gerações. Com apoio num modelo de 
produção “fordista” (produção industrial em grande escala com salários 
estáveis), tínhamos entrado numa nova fase da economia capitalista e na 
“sociedade de consumo” (vide autores como Baudrillard, e agora Bauman). 
Num plano das atitudes socioculturais, “os jovens” começaram a criar uma 
sua nova identidade comunitária, rebelando-se contra a tutela paterna e 
as “tradições”, adoptando posturas de nonsense e provocação face às 
normas rotinadas da sociedade “burguesa”. Um actor de cinema como 
James Dean corporizou durante uma geração este modelo, tal como aí se 
originou a música rock (da idade-da-pedra) ou as calças-de-trabalho blue 
jeans, agora maciçamente usadas por quem olhava com displicência para 
o trabalho manual. No “velho mundo” europeu o fenómeno reproduziu-se, 
naturalmente com nuances e especificidades mais elaboradas: a “canção 
francesa” gerou modalidades de protesto e revolta de boa qualidade, tal 
como o cinema (francês ou italiano, de Godard ou Pasolini, com infiltrações 
comunistas) e a literatura romanesca ou ensaística. Mas, talvez sobretudo, 
embora de forma mais “subterrânea”, a aprendizagem de uns rudimentos 
de ciências sociais e humanas por parte de contingentes de jovens saídos 
dos “liceus da burguesia” começou a produzir o seu efeito, no sentido de 

alguma politização dos seus comportamentos individuais e colectivos. Foi o 
tempo dos maître-à-penser, dos Sartre, Beauvoir, Fanon, Guérin, Marcuse, 
Castoriadis, Morin, Foucault e outros em domínios mais especializados.    
 
Isto passou-se nos países directamente afectados pela última guerra 
mundial, mas também em diversas periferias, como foi o caso de Portugal, 
embora com notórias diferenças de ritmo e intensidade. Aqui (como aliás 
em Espanha), o primeiro sinal desta revolta juvenil foi dado pelos “filhos 
do regime” que lideraram o movimento estudantil dos anos 1961/63 e 
pelos “católicos progressistas” que já não pararam o seu activismo até 
ao soçobrar do Estado Novo de Salazar. Era um pouco a repetição do 
movimento desencadeado na segunda metade de Oitocentos na Rússia 
czarista no qual os filhos rebeldes da pequena aristocracia e dos novos 
burgueses “foram ao povo” – para os instruir ou incitar à revolta, com vista 
a um “socialismo agrário” –, um “populismo” (Narodni) que caracterizou 
uma época mas que nada tinha de comum com a mobilização reaccionária 
que veio a ser activada por tribunos como Mussolini ou Hitler no período 
de entre-guerras ou com o populismo actual que segue as consignas de 
Trump, Le Pen ou Ventura.      

Obviamente, os momentos altos desta contestação ao statu quo global, 
criticando o “imperialismo americano” mas também a intervenção soviética 
na Checoslováquia e as “insídias burguesas” dos regimes democráticos, 
cristalizaram-se na revolta/“revolução cultural” do Maio de 68 em França 
e nos seus sucedâneos: uma afirmação comunitária prolongada das 
classes etárias mais novas; um feminismo “triunfante”; um ecologismo que 
rapidamente percebeu o itinerário predador do desenvolvimento económico 
que estava sendo seguido; e um pacifismo que logicamente respondia ao 
conceito MAD (mutual destruction assured) dos “adultos responsáveis”. 

Destes diferentes temas – todos eles, porém, de alcance universal –, há um 
que desde logo abriu uma clivagem profunda com diversas culturas antigas 
presentes na Terra: o da emancipação social da mulher – sendo que talvez 
o islamismo seja aquela que maior resistência lhe tem oposto.

Um pouco por todo o mundo, essa “classe jovem” assumiu-se como o motor 
de dinâmicas de transformação social ou mesmo como a nova vanguarda 
revolucionária que empunhava o estandarte antes desfraldado pela 
“classe operária”. Inevitavelmente, porém, as características sociológicas 
desta comunidade identitária de novo tipo não tardaram a revelar-se, de 
forma internamente contraditória. O terreno havia talvez sido preparado 
pela ambiguidade do convite à responsabilidade individual ou talvez ao 
“derrotismo” que estava implícito em canções como Le Déserteur de Boris 
Vian, de 1954, e mais tarde se veio a confirmar com o fascínio exercido nesta 
juventude pela “revolução cultural” Maoista. No pós-Maio de 68, o contraste 
mais gritante entre estes movimentos contestatários e o universo castrense 
das tropas ou das polícias – como literariamente já se exprimia na obra do 
croata Miroslav Krleza Enterrement à Thérèsienbourg, de 1933 – aparecia 
aqui minado (para não dizer negado ou, talvez antes, subsumido) pela 
inconsciente atracção desses jovens pelo uso de artefactos de vestuário 
como as botas ou os treillis de combatentes US: lançando pavés contra os 
CRS nas ruas de Paris, imaginavam-se talvez guerrilheiros Viets a expulsar 
os soldados americanos da península indochinesa. Tal como sucedeu com 
a atracção universal pelas calças Levi-Strauss ou com a execução do Star 
Spangled Banner pelo Jimmy Hendrix à guitarra eléctrica no Woodstock de 
1969, com uma multidão de jovens-“contra” em delírio. Sem espanto, uma 
parte desta insurreição-da-vida estiolou-se em vias sem saída e ilusórias 
emancipações, como foi o caso da droga, tema em que é bom lembrar a 
enorme divulgação de livros como On the Road, de Jack Kerouac, nos anos 
60, ou o sucesso extraordinário de um filme como Easy Rider na década 
seguinte. A “liberdade sexual”, o individualismo e o narcisismo progrediram 
naturalmente neste meio muito rapidamente.

Entretanto, no plano dos grandes movimentos migratórios, os fluxos intra-
europeus determinados pela procura e oferta de mão-de-obra (sobretudo 
na construção civil e na produção industrial “em cadeia”) que até então 
haviam sido protagonizados por polacos e diversos refugiados políticos 
do Leste, e em seguida por italianos, espanhóis e portugueses, passaram 
a dar lugar a importantes correntes provenientes dos territórios coloniais 
(africanos, principalmente), à medida que esses acediam à independência 
política e as antigas metrópoles inauguravam com eles novas relações 
económicas, muitas vezes ditas “neo-coloniais”: dependência financeira, 
tecnológica e cultural; mercado para produtos manufacturados e para 
novos investimentos; exportação de mão-de-obra, a pedido dos europeus; 
intervenções militares quando necessário para manter no poder político local 
alguma elite corrupta e compreensiva para os interesses dos “brancos”.
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Porém, nem tudo correu nestes processos segundo os melhores planos 
dos ex-colonizadores. Algumas das novas classes dirigentes nacionais 
preferiram orientar-se para uma política externa colaborante com o Bloco 
de Leste no âmbito da “guerra fria”, ainda que sob a etiqueta do movimento 
dos “não-alinhados”. No caso dos mais renitentes em “descolonizar” e 
onde se desenvolveram lutas de guerrilha duras e desgastantes para os 
europeus (a França e Portugal), foi quase total o apoio político e militar que 
o “3º mundo” já independente forneceu aos combatentes “nacionalistas”. 
E o aproveitamento-de-oportunidades proporcionado pela imigração para 
os países mais ricos acabou por reverter, em certa medida, mais em 
benefício dos “expatriados” do que dos países de acolhimento: quantitativos 
migratórios descontrolados face às autoridades (com fenómenos de tráfico 
à mistura); exploração dos benefícios de apoio social de diverso tipo que 
existiam nesses países; constituição de núcleos residenciais onde impõem 
a sua cultura; e, last but not least, suscitando reacções de rejeição por parte 
dos nacionais de souche, alterando o quadro político existente pelo reforço 
dos partidos de direita radical.

Estes processos migratórios, juntamente com o retorno dos ocidentais às 
ex-colónias (mas agora sob a forma de empresários apostados na sua 
modernização) e, sobretudo, a mundialização das comunicações electrónicas 
de massas (televisões) e interindividuais (“redes” captáveis por computadores 
caseiros ou meros smartphones) transformaram profundamente e em 
escassas décadas os modelos socioculturais dominantes e os padrões 
de consumo de metade-do-mundo, essencialmente aquele que habita 
em territórios urbanizados e que nos habituámos a definir como “classe 
média”: apetites insaciáveis para consumir mais (e mais sofisticados) bens 
materiais; adesão a todo o tipo de novos serviços disponíveis no mercado; 
cumprimento rigoroso das novidades ditadas pela moda (rapidamente 
caduca e substituída pela seguinte), seja ela vestimentária, alimentar, de 
modelos corporais, de mobiliário caseiro, viaturas, tipos de espectáculos, 
extravagâncias de veraneio, gostos, preferências ou rejeições… Tudo isto 
moldado num narcisismo doentio de que a crescente atenção prestada aos 
animais-de-companhia apenas revela a solidão psicológica e social a que 
nos tem conduzido este tipo de progresso. Para ele, as classes dirigentes 
(de elites económicas, políticas e pensantes das chamadas ciências sociais 
e humanas) contribuem largamente com as suas buzzwords da “inovação”, 
da “digitalização da economia”, do “verde”, da “solidariedade” e da “luta 
contra as discriminações”, campanhas para as quais arregimentam todos 
os juristas necessários e as indispensáveis consignações em letra-de-lei. 
Têm como eco de resposta favorável (mas também sempre reclamante e 
algo crítica, como convém) o pequeno mundo dos novos criadores artísticos 
e das suas inesgotáveis estéticas de vanguarda. Neste aspecto, a obra 
pictórica de Paula Rego retrata exemplarmente o mundo actual e expressa 
uma das suas linhas dominantes. 

Tal produção artística fornece também encorajamento ao que poderemos 
apelidar de “movimentos tecno-comunitários”, uma espécie sucedânea dos 
já superados “novos movimentos sociais” que agora se fixam em temas 
como a vitimização dos ex-colonizados e da “negritude”, dos “desviantes” 
da sexualidade natural ou da antiga submissão social das mulheres e das 
crianças; ou que, pelo contrário, identificam nas mobilizações juvenis “pelo 
planeta” ou por uma mais rápida “descarbonização” o alfa-e-ómega de 
uma nova era de emancipação da humanidade. Isto, apoiado na judiciosa 
escolha de factos e argumentos para apoucar (ou mesmo criminalizar) o 
passado histórico do Ocidente que vem ocorrendo em círculos restritos, 
inclusive na universidade, (nos tais sectores das ciências sociais e humanas) 
e na sua repetição mecânica e ignorante por parte de jovens e “militantes” 
disponíveis para qualquer acção-de-rua que obrigue os media a falar da 
sua “causa”. São estes os “insubmissos” dos tempos actuais? Ou apenas 
uns “populistas de esquerda” usados, como sempre, por lideranças bem 
informadas mas com desígnios nem sempre claros, talvez mesmo para elas 
próprias?

Mas não sejamos injustos ou saudosos de um passado mitificado. As 
classes etárias mais novas deste mundo urbano e pós-industrial sentem-se 
bem e exploram com desenvoltura os meios comunicativos e informativos 
de que dispõem, tão bem ou melhor do que o faziam os das gerações dos 
jornais e dos livros. As suas elites artísticas e intelectuais respondem à 
mediania que as rodeia, mas dentro delas existem excelentes exemplos 
de boa música e de boa prosa, embora mais daquela do que desta, porque 
se vai escrevendo (e pensando reflectidamente) cada vez menos. E daí 
também o elegerem temas sociais que as preocupam especialmente – o 
sexo, a cor da pele, o look, os animais ou o meio natural estragado que as 
envolve – em vez das transformações políticas que interessavam os seus 
antecessores.

Contudo, é também verdade que o “modelo consumista” que se propõe 
aos jovens escolarizados (e sempre mais informados do que os seus 
progenitores), e ao qual eles genericamente aderem, não é correspondido 
na esfera do trabalho e das condições de vida (salários e habitação, 
principalmente) pelo quadro de realidade que encontram, como jovens 
adultos, na economia e nos serviços públicos da maior parte dos países. 
Daí derivam diversas e acentuadas frustrações.

Enquanto isto, as esquerdas partidárias insistem nas suas políticas 
estatistas mais ou menos actualizadas e as direitas dando sempre primazia 
à propriedade privada e ao ganho monetário individual. Mas é por vezes 
patético ver como as primeiras designam por “solidariedade” as despesas 
que consentem ao Estado social, enquanto designam por “caridadezinha” 
as medidas parecidas avançadas por governos da ala conservadora.
 
A economia que sustenta estes comportamentos e atitudes sociais 
activados pela “globalização” tem na base o processo produtivo (como 
sempre no passado) mas como sector dinamizador o consumo, e como 
elemento regularizador o controlo financeiro e o crédito. Os actores 
principais deste sistema económico mundializado são três: as empresas 
– havendo a distinguir aqui enormes diferenças de escala e de poder –; os 
governos políticos nacionais (onde sobrelevam as “grandes potências”); e 
as populações civis, todas elas beneficiárias dos produtos finais de “grande 
consumo” e donde saem os agentes activos da produção económica e da 
ciência (incluindo os simplesmente trabalhadores), e aqueles que pelo voto, 
a aclamação ou a submissão legitimam as elites governantes dos diversos 
Estados.

Com os aperfeiçoamentos técnicos da automatização e robotização da 
produção fabril e extractiva, a intervenção dos operários foi-se distanciando 
cada vez mais da manipulação dos materiais (do metal, da madeira, da 
pedra, dos produtos alimentares, etc.) para a maquinaria: primeiro para o 
comando das máquinas-ferramentas, mais tarde para o controlo do comando 
numérico dessas mesmas máquinas. A parte mais rica em conhecimentos 
técnicos passou então para os programadores (com parâmetros e 
linguagens próprias e diferentes), devendo os operadores assegurar 
apenas a vigilância do seu funcionamento, a sua alimentação e pouco 
mais: em suma, sofreram um processo de desqualificação profissional e, 
naturalmente, mais mal pagos. O lay out do encadeamento entre máquinas 
e operações foi também sendo automatizado, tornando mais fluido todo 
o processo, com menos tempos mortos e “stocagens” intermédias. Tudo 
isso exigiu mais trabalho de engenheiros e gestores, e a disponibilidade de 
operadores flexíveis e adaptáveis.

O crescimento das ferramentas ciber “directamente produtivas” e a sua 
apropriação social está também a propiciar a criação uma classe de 
técnicos informáticos possuidores de larga autonomia e compreensão da 
economia actual, que lhes abre perspectivas de trabalho independente ou 
associado, fora das “garras” das grandes empresas predadoras. Alguns 
deles tentam formas cooperativas entre si, ou com gente da sua geração e 
sensibilidade que “retorna ao campo” e ensaia novos modos de actividade 
económica rural. Falta-lhes em capital o que lhes sobra em iniciativa e são 
empreendimentos que têm apenas uma reduzidíssima expressão, mas 
constituem um sinal de reacção positiva contra previsíveis desastres da 
economia mainstream.

Na fase do consumo, do “grande consumo” mundializado, para além da 
omnipresente publicidade temos agora uma ilusória maior diversidade de 
escolhas de produtos, variedades e espécies que conseguem ser satisfeitas 
por “encomendas directas” à produção mas que, no fundo, não passam de 
artifícios psicológicos que escondem um efectivo afunilamento dos padrões 
de consumo, bem geridos por cadeias-de-comando que, nas maiores 
empresas, atravessam fronteiras e encontram os recursos e componentes 
mais económicos para lograr um preço final imbatível face à concorrência 
– aliás muitas vezes reduzida a meia-dúzia de competidores e de marcas 
(algumas das quais na posse jurídica da mesma entidade). 

Sem o suporte material da mercadoria – seja ela matéria-prima, produtos 
semi-acabados ou finais – algo de parecido acontece com os serviços 
prestados, quer a pessoas, quer a empresas, que fazem uso muito intenso 
dos dispositivos jurídicos vigentes nos vários países e das regras do direito 
comercial. Aqui, empregam-se sobretudo pessoas com competências 
“comerciais” e “comunicativas”, “empreendedores” capazes de inventar 
novos serviços vendáveis, da mais inusitada índole.    

No ciclo intermédio da circulação – os transportes, o comércio de grosso, 



É este o mundo que o Ocidente criou e que, de certa maneira, o ultrapassou.

Um Ocidente que, por boas e menos louváveis razões dominou a Terra 
antiga ou primitiva, que sempre estimulou o desenvolvimento da ciência 
e da tecnologia, ao mesmo tempo que também manteve a liberdade e as 
instituições como pilares fundadores da sua existência – incluindo até as 
rebeldias positivas e o pensamento utópico contra-institucional. Tudo isso 
fez avançar a aventura humana. 

Mas o Ocidente não convenceu nem eliminou outros grandes poderes 
soberanos existentes à face da Terra nem os núcleos de pensamento que, 
por razões diversas, sempre procuraram negá-lo e combatê-lo de maneira 
mais ou menos aberta ou camuflada, ao mesmo tempo que aproveitavam e 
beneficiavam de tudo o que lhes interessava e fosse útil. Ontem como hoje.
 
O discurso de Putin na abertura do Fórum Económico Internacional de São 
Petersburgo (concorrente do de Davos), a 17 de Junho de 2022, deveria e 
vai possivelmente deixar uma marca impressiva nas relações económicas 
mundiais. Dirigindo-se a uma plateia de grandes empresários russos mas 
também a dirigentes políticos e chefes de empresas da Índia e Sudoeste 
Asiático, do Médio-Oriente e sobretudo de África e da América Latina, o 
líder do Kremlin traçou um quadro completo do projecto estratégico que 
tem em mente: criar uma economia concorrente e alternativa à globalização 
montada pelo Ocidente, com um sistema monetário e de circulação 
financeira próprios, dentro do regime de livre comércio existente, mas tendo 
como principais protagonistas os governos fortes de países pobres e com 
grande reservas demográficas (que são aqueles que mais necessitam de 
crescer). Ou seja: advoga um capitalismo concorrencial e com propriedade 
privada mas protagonizado sobretudo por Estados autoritários – tal como a 
China tem vindo a praticar. Embora assestando todas as baterias contra os 
Estados Unidos e a União Europeia – com quem tem agora um braço-de-
ferro perigoso por causa da guerra que lançou na Ucrânia –, nem por isso 
referiu algum tipo de intenção de confronto bélico: prefere jogar no campo 
da concorrência económica (como possivelmente Xi-Jin Ping o aconselhou), 
tentando para isso levar Pequim a avançar no plano das trocas e de uma 
regulação monetária alternativa, penalizado que está pelo cerceamento 
devido às regras de Basileia. 

A China, por seu lado, irá provavelmente manter a sua posição de 
prudência: dará alguma resposta favorável a Putin, mas longe do que este 
pretenderia, já que é o Ocidente o grande comprador da produção chinesa 
e é também no marcado do Dólar e do Euro que ela tem a maior parte dos 
seus investimentos comerciais, produtivos, financeiros e tecnológicos, que 
não quererá decerto pôr em risco. Jogará em campo aberto na economia 
capitalista globalizada, assumindo talvez um papel de intermediário para 
com o gigante territorial armado que é a Rússia, com quem por enquanto 
não deseja medir forças.  

Não se trata, pois, de um desafio à ordem liberal-capitalista dominante, 
que ambas as potências agora partilham, mas antes de uma estratégia 
política global para enfrentar o Ocidente, no que toca aos seus regimes 
constitucionais assentes em certas liberdades cívicas e nas escolhas dos 
seus cidadãos, aos quais contrapõem um Estado autoritário comandado 
por uma elite de poder. 

  
JF / 24.Junho.2022 (dia do profeta S. João Baptista na tradição cristã)

etc. – actuam muito diversos agentes, tecnologias e processos, hoje 
sempre especialmente activados pela Internet e os meios informáticos: vão 
desde os sofisticados meios do transporte aéreo, do transporte marítimo e 
ferroviário pesados, até à autonomia capilar dos veículos rodoviários e às 
ligeiríssimas motocicletas dos rapazes das “plataformas” e da distribuição 
a domicílio.

Finalmente, no espaço mundializado e essencialmente fluido das 
transferências de signos monetários (seja de valores contabilísticos 
tradicionais ou “cripto”) afirmam-se hoje as realidades do “grande capital”, 
dos super-negócios e dos indetectáveis tráficos, que os Estados comuns 
tentam agarrar para lhes cobrar algum tipo de impostos, mas que só algumas 
poucas grandes potências têm meios suficientes para constranger, ainda 
que ligeiramente. Pelo que se vê da exibição que certa imprensa faz das 
“grandes fortunas”, trata-se sobretudo de empresários que, com enorme 
talento, iniciativa e apetência ao risco, sempre na área do ciber-espaço, 
em poucos anos saltaram “da garagem” para o “mundo virtual”, que agora 
partilham entre poucos. São negócios que já ultrapassam em lucros os dos 
grandes conglomerados empresariais multinacionais e desafiam governos 
e regras da regulação internacional instituída desde há décadas.

A despesa pública é um custo inevitável, já que o Estado não produz riqueza 
embora assegure funções dificilmente substituíveis. Mas se a justiça, os 
serviços de socorro e emergência, a segurança e defesa, e alguma despesa 
social não são descartáveis, já os custos do armamentismo derivam 
essencialmente do contexto internacional e geopolítico. Por isso, a Paz, 
além do seu valor humano intrínseco, deve ser um bem comum procurado 
e preservado o mais possível. Não por acaso, países como a Alemanha ou 
o Japão lograram espectaculares avanços económicos depois da última 
grande guerra, poupados que foram a grandes despesas militares, além de 
terem reconstruído os seus devastados territórios (e beneficiado, é certo, 
da ajuda e protecção dos seus vencedores de 1945).  

Há aqui um outro ponto que merece reflexão, que é o dos sistemas de 
Segurança Social inventados na Europa desde há mais de meio-século. Por 
muito que estimemos o valor intrínseco da liberdade de escolha individual, 
quem acredita que, sem os nossos coercivos “sistemas de repartição” das 
pensões (onde nos retiram em cada mês uma fracção dos rendimentos 
auferidos do nosso trabalho… mas no fundo sempre pagos pelo nosso 
empregador), a grande massa da população tivesse a previdência suficiente 
para financiar por si própria a sua velhice ou invalidez? É, de facto, mais um 
argumento em favor do “Estado social” – que inevitavelmente acarreta nova 
burocracia improdutiva e hipóteses de aldrabice e corrupção –, e também 
das políticas “de esquerda” (alimentando o seu interesse em ocupar o poder), 
mas também é verdade que os sistemas de seguros voluntários privados 
ficam nas mãos de gestores que, por incompetência ou ganância, são bem 
capazes de levar os seus negócios à falência deixando os pensionistas 
descalços… Ainda estamos longe de ter encontrado uma melhor solução 
para sustentar certas populações de “improdutivos”, desde que as famílias 
estáveis e alargadas deram lugar ao “encontro desejado” de jovens adultos. 

A questão da distribuição global dos rendimentos é, há muito, um tema 
controverso no espaço da opinião pública e talvez também no seio da 
própria ciência económica. Durante longo tempo, e ainda hoje, isto focou-se 
na oposição binária entre rendimentos do trabalho e rendimentos do capital, 
mas é possível que as diversas fórmulas redistributivas do Estado social 
do pós-guerra e as mais recentes modalidades de poupança/diferimentos 
salariais desenvolvidas pelos sectores financeiros tenham alterado alguma 
da sua pertinência. Porém, após certa hesitação (derivada das permanentes 
manipulações dos números divulgados), parece hoje estabelecido que 
a distribuição mundial dos rendimentos acentuou nos últimos 30 anos a 
concentração capitalista nos “super-ricos” (incluindo os “oligarcas” saídos 
do ex-Estado “soviético” e os “donos do ciber-espaço” já referidos), 
enquanto que metade da população mundial estiola com rendimentos 
insuficientes, incluindo muitos milhões abaixo do limiar de pobreza. Será 
possível reequilibrar esta distribuição tão desigual com uma travagem 
no crescimento, como alguns defendem, perturbados pelo fenómeno do 
consumismo das “classes médias” e pelos inacreditáveis desperdícios que 
constantemente “produzimos”? Serão a chamada “economia circular” e o 
“comércio justo” medidas estruturais ou apenas paliativos de um regime 
económico predador e insaciável? E a “taxação básica dos lucros” das 
super-empresas algo de praticável? Será o rendimento mínimo universal – 
necessariamente gerido pelos Estados – uma iniciativa positiva para uma 
desejável equidade social e mundial ou apenas mais uma medida “fora da 
economia” que gerará novas arbitrariedades e “custos de contexto”?  
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COMANDOS

Ajudemos os COMANDOS do curso 127 que foram constituídos arguidos

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

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

José Lobo de Amaral
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5 Atracções Imperdíveis dos 
Açores, em Portugal 

O Editor: Bruno Á.  
 
Os Açores são um arquipélago de ilhas vulcânicas cravadas no norte do 
Oceano Atlântico, pertencentes ao governo de Portugal. Juntas, abrigam 
mais de 240 mil pessoas, e é um importante destino turístico. Seus 
cenários naturais são impressionantes, com montanhas, campos e praias 
maravilhosas, além de atracções histórias imperdíveis. Seleccionamos aqui 
os 5 locais dos Açores que você precisa conhecer. 

5. Parque Terra Nostra 

Esta piscina termal está localizada em Furnas, na Ilha de São Miguel, a maior 
dos Açores. Embora possa parecer pouco atraente à primeira vista, não 
deixe seus olhos te enganarem – suas águas têm essa cor escura devido 
ao ferro dissolvido que vem de uma nascente vulcânica, com temperaturas 
entre 35 e 40 graus. O Vale das Furnas é conhecido pelas suas nascentes, 
e a piscina termal de Terra Nostra, criada em 1780, é a mais famosa. Nadar 
nessas águas ricas em minerais traz benefícios à saúde. 

4. Angra do Heroísmo  

Esta colônia de 35 mil habitantes cresceu durante a Era dos Descobrimentos, 
e era parada obrigatória para os navios portugueses nas suas navegações 
para descobrir o Novo Mundo. Como resultado, abriga diversos prédios 
históricos bem preservados que datam dos séculos 16 e 17, incluindo um 
par de fortes marítimos. Angra também tem diversas catedrais, igrejas e 
conventos em estilo barroco, que abrigam a Corte Suprema dos Açores. 
O centro histórico foi declarado Patrimônio Mundial da UNESCO em 1983. 
Também lhe pode interessar: Você já viu uma paisagem tão linda como esta? 
15 Locais abandonados pelo mundo que merecem uma visita! Turismo: 10 
Atrações turísticas imperdíveis de Lisboa Esses tesouros fascinantes foram 
encontrados em naufrágios 

3. Vulcão dos Capelinhos

A costa da Ilha do Faial abriga um vulcão submarino que entrou em erupção 
em 1957, dando aos cientistas a oportunidade de estudar um raríssimo 
fenómeno geológico até entrar em dormência. Todos esses estudos estão 
detalhadamente documentados no Centro de Interpretação do Vulcão dos 
Capelinhos. Eles explicam tudo sobre o impressionante período de 13 
meses de erupção, que fez parte da população emigrar para outros países, 
principalmente Américas, assim como aprender mais sobre as forças 
tectônicas que moldaram as maravilhosas paisagens dos Açores. 

2. Montanha do Pico

Seria este o mais lindo e perfeito vulcão do planeta? Tudo indica que sim. 
Com 2.351 metros de altura, tem um formato cônico perfeito. Escalar esta 
maravilha é definitivamente uma atracção à parte nos Açores, mas antes 
é preciso se inscrever no centro de visitas antes de iniciar a jornada. Tudo 
é bem sinalizado, e a caminhada pode durar de duas a quatro horas, 
dependendo do seu fôlego. Pode parecer cansativo, mas a vista do topo do 
vulcão é uma das mais lindas do mundo.

1.Sete Cidades

Todo o arquipélago de Açores tem cenários deslumbrantes que lhe fazem 
parar em todo lugar para admirar a natureza, mas a beleza de Sete Cidades 
sai à frente. O local abriga dois grandes lagos cercados por montanhas e 
penhascos coberto de uma vegetação variada. Conta a lenda que os lagos 
– um verde e outro azul – surgiram das lágrimas de um simples pastor e 
uma princesa que eram apaixonados, mas não puderam viver essa grande 
paixão. Você pode percorrer toda a extensão por meio de 12 quilómetros de 
trilhas para admirar este cenário espectacular.
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..A LIÇÃO DE BERARDO
Por Miguel Sousa Tavares in Expresso

 
Joe Berardo não é um chico-esperto em terra de saloios, ao contrário 
daquilo que ostensivamente julga. Mas também não é a ovelha negra num 
rebanho de gente séria. Berardo é o saloio num palco de saloios, onde 
aventureiros morais como ele são tratados como empresários, venerados 
como mecenas das artes e distinguidos como comendadores da nação. 
O seu feito, ao ter conseguido tudo isso e ainda devolver os mimos com 
que foi tratado com aquele riso alarve de quem acredita que nos comeu a 
todos por parvos, não é de grande monta. Foi só uma questão de estar no 
lugar certo no momento certo e no meio da gente certa. Hoje, quando ele 
(e seguramente orgulhoso) foi erigido ao estatuto de bandido-modelo da 
nação, o que importa questionar é o tipo de clube-nação que o permitiu.

O comendador, condecorado por dois Presidentes da República pelo 
seu mérito empresarial ou pelo contributo para a riqueza do país, jamais 
foi empresário de coisa alguma e jamais acrescentou um euro à riqueza 
colectiva. Foi sempre e apenas um especulador financeiro em benefício 
próprio exclusivo, que nunca criou uma empresa, uma chafarica, um posto 
de trabalho. Tudo isso era sabido desde sempre e foi, sabendo-o, que 
Eanes e Sampaio lhe puseram ao peito dois símbolos do reconhecimento 
pátrio - em nosso nome. Mas hoje, erigido em símbolo das malfeitorias 
e padroeiro dos caloteiros, e à beira de perder o seu tão estimado título 
de comendador, Berardo pode dizer que nem ele está só nem Eanes e 
Sampaio estão sós. Metade, seguramente, da lista destes supostos heróis 
da pátria, feitos comendadores por todos os Presidentes sem excepção, 
são gente que de modo algum se recomenda. Metade deles foi distinguida 
pelos mais inconfessáveis motivos: compadrio pessoal, compadrio 
político, compadrio financeiro, compadrio maçónico, cunhas e pagamento 
de dívidas. Os membros do “Clube da República”, como um dia aqui lhe 
chamei, dedicaram-se ao longo de décadas a nomearem-se uns aos outros 
para os lugares mais apetecíveis do Estado, a financiarem-se uns aos 
outros, a cobrirem-se uns aos outros, a negociarem uns com os outros, 
a criarem um sistema cruzado de impunidades e irresponsabilidades e, 
para finalmente enganarem os tolos, a elogiarem-se e distinguirem-se uns 
aos outros. No final do processo, os Presidentes da República, levados 
ao engano ou incapazes de resistir às pressões dos amigos do “Clube da 
República”, enfiaram-lhes no peito uma certidão de cidadãos exemplares, 
funcionando como uma espécie de indulgência plenária para eventuais 
malfeitorias, passadas ou futuras.

No caso de Berardo, o cúmulo do ambiente de saloíce geral que sempre 
o rodeou e cortejou foi a história da Colecção Berardo. A dita Colecção 
(e isto é, obviamente, apenas a minha opinião) não tem qualquer valor 
representativo da arte moderna. Precisamente porque ele não é um 
coleccionador, mas sim um empilhador de arte, o seu acervo não reflecte 
qualquer critério de gosto, de conhecimento ou mesmo de paixão pela 
arte. Mas o homem soube rodear-se de quem, devidamente contratado 
para tal, tratou de criar uma aura de excelência em volta da colecção que, 
por simples temor intelectual, ninguém se atreveu a pôr em causa. E foi 
assim que ele conseguiu a proeza de resolver o seu problema particular 
de onde guardar aquilo, à custa de todos nós. Num contrato negociado 
directamente entre o assessor cultural do primeiro-ministro de então, José 
Sócrates, e o conselheiro de arte e avençado de Berardo - (que, por incrível 
coincidência, eram uma e a mesma pessoa) - o “mecenas” da arte moderna 
portuguesa sacou nada menos do que de toda a área de exposição do CCB 
para guardar e expor a sua colecção sem quaisquer custos. E ainda lhe 
fez chamar Museu/Colecção Berardo, com entradas gratuitas, de modo a 
poder dizer que era o mais visitado museu português. E de novo todos se 
calaram, no terror de atrair sobre si a ira e o desprezo dos ditadorezinhos da 
nossa “crítica de arte”. Todos, incluindo o director do CCB, talvez também 
aliviado por não ter de se preocupar mais com a ocupação daquele espaço. 
E foi assim que o CCB - o mais caro equipamento cultural que alguma 
vez pagámos - nunca mais viu uma exposição, hipotecado que está há 
dez anos a servir de arrecadação e promoção pessoal do comendador. E 
por ali têm desfilado todos os notáveis da pátria, em ocasiões festivas de 
homenagem ao “mecenas”.

Nunca gostei de bater em quem está em baixo, mas há aqui razões para 
uma excepção: primeiro, porque muito disto já o tinha escrito quando ele 
estava em cima e, depois, porque Berardo não está em baixo: está em cima 
de uma dívida de 1000 milhões, que, deliberadamente e de má-fé, tornou 
incobrável, pavoneando-se ainda orgulhoso da sua espertice. Claro que 
tudo isto seria diferente se o homem tivesse o mínimo de vergonha e decoro. 
Se, para ele, ser apontado na rua como o rei dos caloteiros lhe causasse 
algum incómodo. Mas esta é a mesma pessoa que há anos enfrenta os 
condóminos do seu prédio e as sentenças dos tribunais, recusando-se a 

derrubar uma casa-de-banho clandestina que ergueu no topo do prédio, 
com vista de rio, invocando, sem pudor, o princípio constitucional de que 
“todos têm direito a uma habitação condigna”. Habitação de que, aliás, 
garante ser apenas arrendatário, pois que nada tem de seu, nem sequer 
um euro de dívidas ou até a mítica Quinta da Bacalhôa, construída pelo filho 
de Afonso de Albuquerque e que o Estado Português deixou ir à praça sem 
comprar, para acabar nas mãos deste benemérito, que logo a fez rodear de 
muros e cercas, como se fosse seu dono - o que, como garante, também 
não é. Mas Berardo é o que é e que todo o país teve ocasião de ficar 
a conhecer agora mais intimamente. Não se lhe pode exigir mais do que 
aquilo para que nasceu e de que não se envergonha, antes pelo contrário.
Os responsáveis maiores, os que não têm perdão, são os que o financiaram 
para assaltar o BCP, sobretudo os que o fizeram com o dinheiro dos 
contribuintes. Os que lhe deram o CCB como arrecadação privada. Os que o 
cortejaram, privilegiaram, promoveram e distinguiram. E os que o ajudaram, 
num longo, sinuoso e degradante processo de calotice transformado em 
forma de vida. E é o espírito do tempo de um país onde somos muito 
rápidos a fuzilar os poderosos e ricos que caem em desgraça, mas jamais 
questionamos a origem do seu dinheiro e do seu poder enquanto eles estão 
na mó de cima. Um país onde paga mais imposto quem vive exclusivamente 
do seu trabalho do que quem vive da especulação. Onde tantas empresas, 
tantos negócios e tantas fortunas não existiriam sem o favor do Estado, o 
dinheiro do Estado, as dívidas ao Estado. Um país onde quem esconde 
milhões lá fora para fugir ao fisco recebe, em o vento estando de feição, 
um atestado de cidadão cumpridor se trouxer o dinheiro de volta, pagando 
apenas 7,5% de IRS. O tal país do “Clube da República” onde se perdeu, 
simplesmente, o conceito de honra e a noção de vergonha. O país reflectido 
naquela inesquecível gargalhada com que ele nos contempla: “Ah, ah, ah!”.
O país dos Berardos

Ressurreição da eutanásia

Por Barroso da Fonte

O pouco que sei devo-o aos bons Professores 
que tive. Desde os 10 anos de seminário, 
aos 5 de Universidade Católica, aos 7 da 
Universidade do Minho. Mas também aprendi 
com alunos, bem mais esclarecidos do que 
eu. Cito um que se mediatizou, como docente 
universitário, que foi ministro da Administração 
Interna e que, após jubilar como Professor de 
Direito, adquiriu o estatuto de Comentador 
residente da TVI CNN Portugal.
Dia 11 do corrente, Rui Pereira assinou no 
Correio da Manhã um brevíssimo artigo 
sobre a «ressurreição da eutanásia». O 
tema está em discussão no Parlamento. 
É de uma responsabilidade moral ilimitada. Aqui deixo o meu contributo 
de concordância com este meu distinto aluno no Liceu de Chaves, 
transcrevendo o seu artigo do CM:
«Dando provas de uma firmeza inabalável, o Parlamento aprovou, pela 
terceira vez, uma lei que permite o “suicídio assistido”. O primeiro ensaio 
gorou-se numa fiscalização preventiva da constitucionalidade, que concluiu 
pela existência de conceitos indeterminados e de poderes excessivos do 
médico assistente. O segundo foi frustrado por um voto presidencial que lhe 
assinalou contradições insanáveis. Uma lei que autorize a eutanásia com 
pressupostos restritos e definidos com precisão não é inconstitucional. O 
direito à vida não é violado quando o próprio titular renuncia a tal direito  e 
desde que a intervenção de terceiros, em «situações-limite» não contribua 
para decisão suicidária. E embora fosse aconselhável um referendo, a 
lei não é inesperada, dado o oposicionamento prévio dos partidos. Mas 
continuo a pensar que esta medida é errada no plano da política criminal 
e está longe de corresponder às necessidades da defesa da vida, da 
liberdade e da saúde política. Nada tenho a censurar  a quem se suidice, 
mas entendo que nenhum de nós, nessa situação, tem o direito de pedir 
que o ajude a morrer. «Se te queres matar porque não te queres matar?» 
perguntava Pessoa…
O direito de morrer com dignidade, é evocado em defesa da lei. Mas só há 
uma morte indigna: a de quem arrasta outros consigo, seja terrorista, seja 
agressor doméstico. O esforço da Medicina deve ser orientado para salvar 
vidas e evitar sofrimento, recusando tratamentos inúteis ou não aceitáveis. 
Ao equiparar a morte a um tratamento, a legalização da eutanásia trivial a 
morte e potencia abusos. Em suma: direito à vida não é violado quando o 
próprio titular renuncia a tal dire.

Rui Pereira
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Caros associados 

Ao difundir este texto do nosso Capitão de Abril e escritor Carlos Matos 
Gomes, poderia  limitar-me a chamar a atenção para a sua habitual 
clarividência, na análise de assuntos que a todos deveriam interessar. Mas, 
face à situação criada, onde qualquer voz dissonante com a teoria oficial 
é imediatamente chamada de anti patriótica - como os ciclos se repetem: 
antes do 25 de Abril, quem discordasse do Estado Novo era logo carimbado 
de comunista; em pleno PREC, quem discordasse dos ditos de esquerda, era 
imediatamente carimbado de fascista; hoje, quem não clame que é ucraniano, 
é imediatamente carimbado de putinista - gostaríamos de salientar que 
algumas vozes se vão ouvindo, clamando que “O rei vai nu”.  

Sendo de toda a justiça salientar nesse grupo a presença de vários militares, 
permitam-me que me congratule pelo facto de outras vozes se lhes juntarem, 
não referindo nomes, para não cometer injustiças. 

Pois bem, Carlos Matos Gomes levanta diversas questões, faz várias 
perguntas, a que se impõe obter resposta. 

Permitam-me que junte mais algumas: 

.Que legitimidade têm os nossos dirigentes, para nos arrastarem para o 
abismo? 

. Como pode um País, com quase 900 anos de História, permitir - em nome 
de quê? - que nos coloquem numa situação de total perda de soberania, face 
a uma potência, que se assume como dona do universo? 

. Como é possível esquecer que, mesmo com a oferta de apoios, que recusámos , 
fomos nós portugueses que, em 1975, enfrentámos e resolvemos os problemas 
internos, não permitindo novas derivas ditatoriais (de várias matizes), mas 
recusando igualmente que nos transformassem em cobaias, para servir de 
“vacina da Europa”? 

. Para quando a defesa de uma política de Paz - em todo o Mundo - sem a 
pretensão de impor aos outros os nossos valores, os nossos costumes, a nossa 
cultura? 

Por fim, não menos importante: 

Como explicar a afirmação de que quem defende os nossos valores democráticos 
são as chamadas “democracias iliberais”? 

Como afirmou Miguel Sousa Tavares, “Vamos preparando as nossas 
cabecinhas para a guerra colonial”. 

A que eu acrescento: Lamentavelmente, quando terminar, de nada valerá 
aos poucos sobreviventes interrogarem-se sobre “como foi possível?” 

Ao menos, façamos votos para que entre os vencedores não figurem 
responsáveis por crimes como os de Hiroshima e Nagasaki. 

É que, como em tudo na vida humana, A Justiça é a manifestação da 
vontade do vencedor. 

Cordiais saudações de Abril 

Vasco Lourenço

O Ocidente, a NATO e a China 
Um novo mundo! 

O documento que saiu da cimeira da NATO de Madrid coloca a questão 
central da definição do “Ocidente”, que é a referência à entidade ao serviço 
de cujos interesse a aliança militar age; e dos valores ocidentais, aquilo 
que constitui o núcleo que identifica e distingue os ocidentais dos outros 
grandes grupos políticos, militares e económicos. 

Contém uma frase decisiva, que os líderes europeus deviam esclarecer. 
O comunicado salienta enfaticamente: “as ambições e políticas coercitivas 
da República Popular da China desafiam nossos interesses, segurança e 
valores”. 

Presume-se que os valores são os valores ocidentais. Seria importante 
para os cidadãos dos Estados que fazem parte da NATO, os que vão pagar 
as consequências destas afirmações, saber quais são para a “cúpula” da 
NATO representada pelo seu secretário-geral os “nossos valores” e até o 
que entende NATO por Ocidente. 

Estes comunicados são do tipo dos textos bíblicos, exigem uma exegese, 
porque deliberadamente partem de afirmações que consideram dogmas, 
logo fora de qualquer crítica ou dúvida, ou até de confrontação com a razão. 
A partir de construções, nunca explicitadas, desenvolvem uma doutrina que 
serve para justificar interesses, que se transformam em valores. 

Temos de nos entender sobre aquilo que pagamos e em última instancia 
nos pode obrigar a lutar e a morrer. 

Originalmente a expressão Ocidente indicava a separação do Império 
Romano entre a parte ocidental latina e a parte oriental, dominada pelos 
gregos. O cisma do cristianismo de 1054 também reforçou diferença e 
causou diferenças determinantes na estrutura social, nas formas dominantes 
de poder . Por exemplo, a Rússia e a Bulgária foram convertidas a partir de 
Constantinopla e faziam parte do “Oriente” (há poucos anos a Bulgária foi 
transferida para o Ocidente com a entrada na NATO e a Rússia foi expulsa 
da Europa, para onde entraram os Estados Unidos e o Canadá, antigas 
colónias inglesas, mas já não as antigas colónias espanholas e portuguesas 
da América — a NATO é uma criação anglo-saxónica!). 

Existem várias definições para o Ocidente, a clássica assente na religião 
e cultura, uma outra que remete para as potências dominantes desde a 
época colonial, a da dos países da NATO durante a guerra fria, a que se 
juntaram os que têm suas raízes históricas e culturais ligadas à Europa, a 
Austrália e a Nova Zelândia, antigas colónias inglesas, mas até o Japão e 
a Coreia, e ainda Israel. 

Durante a Guerra Fria, a expressão “Mundo Ocidental” referia de maneira 
muito genérica os países capitalistas desenvolvidos. Aceitando como boa 
esta “geografia” de mundo ocidental, chega-se à conclusão que o principal 
valor do “Ocidente” é o lucro, e que o modo de actuar do Ocidente agir 
no mundo para defender os seus interesses é o da conquista de outros 
territórios em todo o globo e da exploração dos seus povos e riquezas. 

Podemos situar o “modo de estar” do Ocidente, nas Cruzadas, no início 
do segundo milénio e a sua estratégia desenvolveu-se até ao presente 
com a expansão e conquista de outros continentes a partir do século XV, 
com a colonização daí resultante do continente americano e de África, e o 
colonialismo fruto da revolução industrial. 

O Ocidente foi o centro do poder do mundo e se há um acordo sobre a sua 
identidade é a de no Ocidente os valores corresponderem aos interesses e 
vice-versa. O catolicismo, ou cristianismo romano, criara com as cruzadas 
a primeira grande empresa expansionista do Ocidente e a concentração 
do poder com a demagógica invocação de valores de justiça e bondade, 
sempre violados na prática. Será a matriz de actuação do Ocidente no 
futuro. 

O grande cisma do Ocidente, a Reforma e a Contra-Reforma resultam dos 
interesses de grupos nacionais se assenhorearem do poder de acumular 
as riquezas comuns e o poder, em confronto com o papado católico. O 
nacionalismo do rei Eduardo VIII, que criou a igreja anglicana e o dos príncipes 
alemães, que apoiaram Lutero, são um belo exemplo de conjugação de 
interesses e valores que caraterizam o Ocidente, o Ocidente a que se refere 
o comunicado da NATO e que esta estende segundo os seus interesses, 
invocando a ameaça dos interesses de outros que, ao longo de mais de 
seiscentos anos (da viagem de Marco Polo) nunca ameaçaram o Ocidente, 
o que já não pode ser afirmado pelo Ocidente. 

Presumo que o senhor Jens Stoltenberg tem uma ideia do que o seu 
Ocidente é, e do que é o Ocidente para a sua NATO. Convinha que nos 
elucidasse. 

É que este comunicado marca uma viragem decisiva no interior do Ocidente, 
protagonizado pela NATO, pelo menos nos cartazes: A concentração do 
poder numa única entidade, os Estados Unidos. A União Europeia, de novo 
com a Grã Bretanha (que saiu sem pagar a conta e entrou pela porta do 
fundo, pela mão do chefe do gangue da rua da taberna), a Austrália e a 
Nova Zelândia, mais Israel, são agora uma aliança global sob comando 
completo dos Estados Unidos. E comando completo significa uma moeda e 
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um exército únicos, uma política de confronto com os outros espaços para 
manutenção de um domínio ameaçado. A NATO passou a ser um exército 
imperial à escala planetária para garantir acesso a matérias primas e para 
manter o controlo da emissão e circulação da moeda de troca internacional. 
O secretário da NATO tem alguma explicação a fornecer aos “ocidentais” 
sobre esta nova atribuição de funções, sobre esta expansão do negócio 
com abertura de frentes em todos os mares e continentes? 

É curioso que quanto às ameaças da China, esta não tenha retaliado 
quando o Ocidente chegou ao seu território e inviabilizado a Rota da Seda, 
cuja versão actualizada o Ocidente quer agora torpedear e destruir! Outros 
tempos! 

O comunicado da NATO saído da cimeira de Madrid tem uma tradução: 
Para a cabeça do império NATO a China passou a ser o grande competidor, 
que ameaça os interesses dos Estados Unidos e logo os valores porque se 
rege. 

Também fica implícito na exigência de aumento da cota dos membros da 
NATO até 2% para compra de armamento que estes novos sistemas de 
armas não se destinam a defender a Europa, nem os valores ocidentais, 
mas sim os interesses dos Estados Unidos no Mundo e em particular no 
Pacífico. 

O comunicado da NATO tem ainda uma outra leitura, que os líderes 
europeus deviam ser chamados a explicar: os Estados Unidos, depois de 
terem criado condições para provocar a guerra na Ucrânia, depois de terem 
envolvido a Europa nela, preparam-se para envolver a Europa, em nome do 
Ocidente e da NATO, num conflito com a China no Oceano Pacífico? 

É isto? 

Por fim, quando o seráfico secretário-geral da NATO fala em ameaças 
ao Ocidente resultantes da invasão russa da Ucrânia está a ludibriar os 
cidadãos europeus, que não têm que ser instruídos em análises de situações 
de combate. O exército russo está desde Fevereiro a tentar conquistar uma 
faixa de cerca de 150 quilómetros num movimento para ocidente. A Rússia 
dispõe de muito limitada capacidade de projecção de forças a grande 
distância, tem muito poucos porta-aviões, por exemplo, que são os sistema 
típico de forças atacantes e dos impérios globais — caso da Inglaterra até à 
II Guerra Mundial. 

É evidente para qualquer oficial de estado-maior, mesmo de uma pequena 
unidade, que as Forças Armadas russas não têm capacidade para construir 
e colocar em movimento um rolo compressor que passe sobre a Polónia, a 
Alemanha, a França, a Espanha e chegue ao Atlântico! 

A política da NATO saída da cimeira de Madrid, com o pomposo título de 
“Novo Conceito Estratégico” assenta nesta falaciosa premissa! 

O que os líderes europeus se comprometeram foi a aumentar as despesas 
para pagar armas dos EUA, da Austrália, da Nova Zelândia, do Japão 
contra a China!

NDR- O nosso Coronel Vasco Lourenço, um dos nossos capitães de Abril 
(abrileiros como são mais conhecidos...) tem o direito de se exprimir mesmo 
seja criticando um dos seus antigos camaradas de armas e acções. Por 
essa razão, transcrevemos o texto que recebemos e que colocamos acima. 
Todavia, pedindo desculpas, não concordamos com as suas explicações e, 
menos ainda, com as suas ilibações.

Os comunistas, de fraco ou forte abstracção, criticam o lançamento da 
bomba atómica sobre as cidades japonesas para duma vez, liquidar as 
pretensões e crimes contra a Natureza das armas nipónicas.

Certo, houve vítimas colaterais que foram as normalmente consideradas no 
grupo de civis, o que sempre acontecerá em todos os conflitos. O curioso 
é o nosso Coronel V. Lourenço não criticar o avanço diabólico dos Russos 
sobre Berlim e os crimes contra as populações cometidos nesses avanços...

Felizmente que os cientistas americanos (pelo menos trabalhando nos 
EUA) conseguiram terminar as bombas com que derrotaram as ambições 
japonesas e desse modo, salvar talvez largos milhares de militares 
americanos, já cansados, da guerra em que foram envolvidos, sem nada 
pedirem. Parece ser o destino americano, Não será o melhor mas de longe, 
superior aos impostos pelos dirigentes da Rússia. Fiquemos por aqui.

QI sem progressos no Mundo
Autor:  Christophe Clavé

O QI médio da população mundial, que sempre aumentou desde o pós-
guerra até o final dos anos 90, diminuiu nos últimos vinte anos ...

É a inversão do efeito Flynn.

Parece que o nível de inteligência medido pelos testes diminui nos países 
mais desenvolvidos.

Pode haver muitas causas para esse fenômeno.

Um deles pode ser o empobrecimento da linguagem.

Na verdade, vários estudos mostram a diminuição do conhecimento lexical 
e o empobrecimento da linguagem: não é apenas a redução do vocabulário 
utilizado, mas também as subtilezas linguísticas que permitem elaborar e 
formular pensamentos complexos.

O desaparecimento gradual dos tempos (conjuntivo, imperfeito, formas 
compostas do futuro, particípio passado) dá origem a um pensamento 
quase sempre no presente, limitado ao momento: incapaz de projecções 
no tempo.

A simplificação dos tutoriais, o desaparecimento das letras maiúsculas e da 
pontuação são exemplos de “golpes mortais” na precisão e variedade de 
expressão.

Apenas um exemplo: eliminar a palavra “senhorinha” (agora obsoleta) 
não significa apenas abrir mão da estética de uma palavra, mas também 
promover involuntariamente a ideia de que entre uma menina e uma mulher 
não existem fases intermediárias.

Menos palavras e menos verbos conjugados significam menos capacidade 
de expressar emoções e menos capacidade de processar um pensamento.
Estudos têm mostrado que parte da violência nas esferas pública e privada 
decorre directamente da incapacidade de descrever as emoções em 
palavras.

Sem palavras para construir um argumento, o pensamento complexo torna-
se impossível.

Quanto mais pobre a linguagem, mais o pensamento desaparece.

A história está cheia de exemplos e muitos livros (Georges Orwell - “1984”; 
Ray Bradbury - “Fahrenheit 451”) contam como todos os regimes totalitários 
sempre atrapalharam o pensamento, reduzindo o número e o significado 
das palavras.

Se não houver pensamentos, não há pensamentos críticos. E não há 
pensamento sem palavras.

Como construir um pensamento hipotético-dedutivo sem o condicional?

Como pensar o futuro sem uma conjugação com o futuro?

Como é possível captar uma temporalidade, uma sucessão de elementos 
no tempo, passado ou futuro, e sua duração relativa, sem uma linguagem 
que distinga entre o que poderia ter sido, o que foi, o que é, o que poderia 
ser, e o que será depois do que pode ter acontecido, realmente aconteceu?
Caros pais e professores: Façamos com que nossos filhos, nossos alunos 
falem, leiam e escrevam. Ensinar e praticar o idioma nas suas mais diversas 
formas. Mesmo que pareça complicado. Principalmente se for complicado.

Porque nesse esforço existe liberdade.  FALAR PORTUGUÊS.

Aqueles que afirmam a necessidade de simplificar a grafia, descartar a 
linguagem de seus “defeitos”, abolir géneros, tempos, nuances, tudo o que 
cria complexidade, são os verdadeiros arquitectos do empobrecimento da 
mente humana.
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Angola é independente há quase meio século — mais ou menos o mesmo 
tempo que foi uma verdadeira colónia de Portugal. A responsabilidade por 
aquilo que ela é hoje não é de Salazar. É mesmo de José Eduardo dos 
Santos.
 

A cleptocracia angolana e os 
500 anos de colonização

O respeitinho não é bonito

Por  João Miguel Tavares
 
A morte de José Eduardo dos Santos trouxe consigo a memória da 
descolonização, e a memória da descolonização arrasta atrás de si uma 
longa colecção de equívocos sobre o poder do homem branco em África, e 
dos portugueses em Angola, em particular.

Daniel Oliveira, no Expresso online, traça um retrato muito negativo — com 
o qual estou de acordo — do legado de José Eduardo dos Santos, mas 
logo se apressa a encontrar as causas profundas da cleptocracia angolana 
na colonização portuguesa. Compreendo mal esta tendência para a 
perpétua desresponsabilização dos políticos africanos, e para a perpétua 
menorização das suas capacidades políticas: sim, eles são cleptocratas, 
mas são cleptocratas por causa da colonização, e não conseguem deixar 
de ser cleptocratas por causa das instituições que a colonização deixou em 
África.

Pergunto-me se este raciocínio, que se pretende anti-racista— no sentido 
em que é uma crítica infinita à colonização europeia —, não é ele próprio 
racista — já que assume uma espécie de incapacidade estrutural do homem 
negro em se livrar do fardo do homem branco.

Escreve Daniel Oliveira: “Julgar que em 50 anos de independência se 
vencem 500 de colonialismo, delapidação, opressão e subdesenvolvimento 
é o conforto dos ex-colonos. (...) O colonialismo de séculos não morre 
em décadas. (...) Em África, o colonialismo deixou marcas especialmente 
difíceis de ultrapassar, seja pelo legado da escravatura, seja por fronteiras 

desenhadas para o capricho dos interesses coloniais, seja pela criação de 
instituições sem qualquer relação com as realidades sociais e culturais dos 
povos, que arrogantemente consideramos universais.”

Em primeiro lugar, se Daniel Oliveira entende que há instituições que não 
devem “arrogantemente” ser consideradas “universais” (quais serão?), 
não sei porque é que se chateia tanto com a cleptocracia angolana — é 
deixar roubar, e considerar a corrupção um costume endémico, que a nossa 
mentalidade “eurocêntrica” não tem o direito de criticar. Os empresários 
portugueses que apreciam fazer negócios com Angola certamente 
subscreverão a sua tese.

Em segundo lugar, já vai sendo hora de desmontar a patranha dos 500 
anos de colonização, que jamais existiram, como Daniel Oliveira bem 
sabe, a não ser que ainda acredite nas sebentas do Estado Novo. Durante 
séculos, aquilo que os portugueses tiveram em África foram pequenos 
entrepostos na costa, e pouco mais. Até à descoberta dos antibióticos e das 
vacinas, a malária dava cabo do homem branco, e Portugal não tinha nem 
recursos humanos nem militares para ocupar o território africano. A corrida 
a África é um movimento do final do século XIX, possibilitado pela revolução 
industrial, pela tecnologia militar e pelas descobertas da medicina, que 
infelizmente descambou numa África desenhada a régua e esquadro nos 
salões europeus. Angola nem sequer nasceu na Conferência de Berlim 
(1884/85)— nessa altura, ainda se chamava África Ocidental Portuguesa, 
e as suas fronteiras definitivas só foram estabelecidas no século XX. A 
colonização propriamente dita — ou seja, a ocupação efectiva do território 
angolano — ocorreu na década de 1920. Até à independência de 1975, 
foram 50 anos. Não foram 500. Convém acabar com a mitologia salazarista: 
Angola é independente há quase meio século — mais ou menos o mesmo 
tempo que foi uma verdadeira colónia de Portugal. A responsabilidade por 
aquilo que ela é hoje não é de Salazar. É mesmo de José Eduardo dos 
Santos.

NDR - É. Da parte negativa, dizemos nós. Porque tudo quanto havia de 
positivo, fossem hospitais ou escolas, foram destruídos pelos “kamaradas” 
em conjunto com os cubanos etc. Angola era para nós, uma Província 
extraordinária que todos os que por lá passaram, aprenderam a gostar e 
ainda hoje a  elogiam. Com possibilidades imensas, que são consideradas 
pelas potências militares e civis que lá se instalaram. Só isso permitiu a 
criação de novos ricos como a ida a Paris pelas damas dos responsáveis 
dos tabiques, em avião fretado, fazer compras nos grandes costureiros e 
botiques de Moda., etc, etc. Como a fortuna de Isabel dos Santos....     RM
     

José Eduardo  dos Santos
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La «Solution à Deux États» pour 
Détruire Israël

par Khaled Abu Toameh
Traduction du texte original: The ‘Two-State Solution’ to Destroy Israel

La grande majorité des Palestiniens reconnait sans ambages qu’elle ne 
croit pas à la «solution à deux États» et qu’elle serait grandement satisfaite 
que le groupe terroriste Hamas remplace l’Autorité palestinienne dirigée par 
Mahmoud Abbas. Photo : Abbas s’entretient avec le chef du Hamas Ismail 
Haniyeh le 5 avril 2007 dans la ville de Gaza. (Photo de Mohamed Alostaz/
PPM via Getty Images)

L’administration Biden ne démord pas de la «solution à deux États», même 
si une majorité de Palestiniens se range ouvertement derrière le groupe 
terroriste islamiste Hamas et réclame davantage d’attaques terroristes 
contre les Juifs.

L’administration Biden vit dans l’illusion que la «solution à deux États», soit 
la création d’un État palestinien indépendant et souverain aux côtés d’Israël, 
est le seul moyen d’apporter la paix, la sécurité et la stabilité au Moyen-
Orient.

Mais en vérité, la grande majorité des Palestiniens méprise très ouvertement 
la «solution à deux États» et appelle au remplacement de l’Autorité 
Palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas par le Hamas, groupe terroriste 
soutenu par l’Iran dont la charte appelle à l’élimination d’Israël.

Le 30 juin, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu 
avec Abbas pour discuter du prochain voyage du président Joe Biden au 
Moyen-Orient.

« Le secrétaire Blinken a réitéré la volonté des États-Unis d’améliorer de 
manière tangible la qualité de vie du peuple palestinien et le soutien de 
l›administration à la négociation d›une solution à deux États », a déclaré le 
porte-parole du département d›État, Ned Price.

A la veille de la visite de Biden en Israël, en Cisjordanie et en Arabie 
saoudite, un sondage d’opinion mené par le Palestinian Center for Policy 
and Survey Research a révélé un dédain flagrant des Palestiniens pour une 
quelconque « solution à deux États » et un intérêt marqué pour une intifada 
armée (soulèvement) et des attaques terroristes sur le territoire d’Israël.

Ainsi, 69% des personnes interrogées se sont dit opposées à toute « solution 
à deux États » et 75 % ont refusé d’envisager un État unique au sein duquel 
Israéliens et Palestiniens cohabiteraient et jouiraient d’une même égalité de 
droits.

Le même sondage indique que 55% des Palestiniens se déclarent en faveur 
d’un affrontement armé voire d’une Intifada. Les partisans de la violence 
n’étaient que 51% il y a trois mois.

Par ailleurs, 59% des Palestiniens interrogés apportent leur soutien aux 

attaques terroristes qui ont été perpétrées ces quatre derniers mois à 
l’intérieur d’Israël.

La grande majorité des Palestiniens (69%) s’oppose à une reprise 
inconditionnelle des négociations de paix avec les Israéliens et 65% estiment 
qu’il faudrait rompre tout dialogue avec l’administration Biden.

Le sondage indique aussi qu’une majorité de Palestiniens n’a pas confiance 
en Mahmoud Abbas, principal interlocuteur de l’administration Biden.

Si de nouvelles élections présidentielles avaient lieu aujourd’hui, le chef du 
Hamas Ismail Haniyeh serait élu haut la main avec 55% des voix, tandis 
qu’Abbas n’obtiendrait que 33%, selon le sondage.

Soixante-treize pour cent des Palestiniens sont mécontents du bilan 
d’d’Abbas, et 77% réclament sa démission.

La majorité des Palestiniens aspire à être dirigée par le Hamas.

La popularité croissante du Hamas implique que l’État palestinien voulu par 
l’administration Biden à côté d’Israël serait immanquablement gouverné par 
un groupe islamiste dont la charte stipule qu’ « Israël existera et continuera 
d’exister jusqu’à ce que l’Israel l’efface, tout comme L’Islam en a effacé 
d’autres avant lui. »

Etant donné que la majorité des Palestiniens veut remplacer Abbas par le 
chef du Hamas, le futur État palestinien adopterait logiquement la charte du 
groupe terroriste, lequel ne reconnait pas le droit à l’existence d’Israël.

Au cas où l’administration Biden et le reste de la communauté internationale 
ne seraient pas au courant de l’agenda du Hamas, ils doivent jeter un coup 
d’œil à la charte qui fonde l’action du groupe terroriste.

L’article 11 du pacte stipule :

« Le Mouvement de la Résistance Islamique considère 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 de renoncer en 
tout ou en partie, de s›en séparer en tout ou en partie : aucun Etat arabe n›en 
a le droit, ni même tous les Etats arabes réunis ; aucun roi ni président, n›en 
a le droit, ni même tous les rois et présidents réunis ; aucune organisation 
n›en a le droit ni même toutes les organisations réunies, qu›elles soient 
palestiniennes ou arabes. »

La charte (article sept) rappelle aux musulmans le fameux hadith attribué au 
prophète Mahomet :

« L›Heure ne viendra pas jusqu›à ce que les musulmans combattent les 
juifs et que les musulmans les tuent ; jusqu›à ce que le juif se cache derrière 
un mur ou un arbre, et le mur ou l›arbre diront : Ô musulman ! Ô serviteur 
d›Allah ! Voilà un juif derrière moi. Viens et tue-le ! »

Cet État palestinien en faveur duquel l’administration Biden milite sera, sans 
aucun doute possible, utilisé par le Hamas et ses commanditaires iraniens, 
comme une rampe de lancement pour anéantir Israël.

Les dirigeants du Hamas ont toujours été clairs et cohérents quant à leur 
intention d’éliminer Israël et de tuer des Juifs.

Lors d’une récente visite au Liban, Haniyeh, le candidat préféré des 
Palestiniens à la présidence, a déclaré qu’Israël n’a « aucun avenir » sur « 
la terre de Palestine ».

Haniyeh a annoncé que le Hamas se préparait à une « bataille stratégique 
» avec Israël. « La résistance islamique prépare un avenir sombre à l’entité 
sioniste » a-t-il dit en félicitant les Palestiniens qui commettent des attaques 
terroristes contre Israël.

Haniyeh a déclaré qu’en cas de nouvelle confrontation militaire avec Israël, 
le Hamas détruirait « l’entité sioniste » en quelques minutes. « L’entité 
sioniste sera frappée par 150 roquettes en moins de cinq minutes », a-t-il 
menacé.

Au Liban, le chef du Hamas a participé à une réunion de la soi-disant 
Conférence islamique nationale au côté de représentants de la milice 
terroriste Hezbollah soutenue par l’Iran. La Conférence a également réuni 
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Koweït, la Syrie, le Maroc, la Jordanie, le Yémen, le Liban et l’Algérie.

La conférence a exprimé son plein soutien au Hamas et au terrorisme 
contre Israël et a fustigé les pays arabes qui ont normalisé leurs relations 
avec Israël.

« La conférence prend bonne note des réalisations et des actes héroïques 
de la résistance palestinienne contre l’ennemi sioniste », a indiqué le 
communiqué de clôture. « La Conférence soutient toutes les formes de 
résistance face à l›ennemi sioniste. »

La Conférence a condamné les pays arabes « qui normalisent leurs relations 
avec l’ennemi sioniste et ouvrent leur territoire à son armée, son économie, 
ses colons et ses politiciens ». Elle a aussi dénoncé les pays arabes « 
qui concluent des alliances militaires avec l’ennemi sioniste », et a réclamé 
l’annulation des Accords d’Oslo signés en 1993 entre Israël et l’OLP. La 
conférence a réaffirmé « le droit du peuple palestinien à sa terre historique, 
du fleuve [Jourdain] à la mer [Méditerranée] ».

Cette déclaration, un énorme coup de pouce donné au Hamas, est la 
conséquence logique d’une Conférence axée sur le soutien à un groupe 
terroriste qui a pour vocation de détruire Israël et de le remplacer par un État 
islamiste dirigé par Haniyeh et soutenu par l’Iran et les mollahs qui règnent 
à Téhéran.

Le Hamas et ses partisans ne croient pas à la « solution à deux États » 
de Biden ni à aucun processus de paix avec Israël. La seule solution à 
laquelle ils aspirent est la disparition d’Israël et des Juifs. Malheureusement, 
une majorité de Palestiniens (le dernier sondage en témoigne) partage 
l’idéologie du Hamas et réclame la mort de plus de Juifs encore.

L’administration Biden doit comprendre que, dans les circonstances 
actuelles, l’idée d’une «solution à deux États» accroit l’effusion de sang et la 
violence au Moyen-Orient.

L’administration doit également comprendre qu’Abbas, le dirigeant 
palestinien sur lequel elle compte pour engager le processus de paix avec 
Israël, ne dispose pas du soutien de son peuple pour un tel projet.

Khaled Abu Toameh est un journaliste multi récompensé basé à 
Jérusalem.

Le Nouvel Art de la 
Guerre en Chine

par Judith Bergman

A partir de 2019, la Chine a inauguré un nouveau concept de guerre, baptisé 
« guerre intelligentisée ». L’idée est de coupler intelligence artificielle et 
plates-formes sans pilotes pour soumettre l’ennemi sans avoir recours à la 
guerre « chaude » conventionnelle. (Source de l’image : iStock)

En 2019, la Chine a élaboré un nouveau concept de guerre appelé « 
guerre intelligentisée ». L’idée est de coupler intelligence artificielle (IA) 
et plateformes sans pilote (drones notamment) pour soumettre l’ennemi, 
sans avoir à recourir à la guerre «chaude» conventionnelle. Dans le 
rapport du Secrétaire à la Défense remis au Congrès en 2019 et intitulé 
« Military and Security Developments Involving the People’s Republic of 
China » (Développements militaires et sécuritaires impliquant la République 
populaire de Chine), on peut lire :

« L’APL (Armée Populaire de Libération)[...] explore les concepts 
opérationnels de prochaine génération pour la guerre intelligentisée, comme 
la guerre d›attrition par essaims intelligents [1], la guerre mobile inter-
domaines [2], la confrontation spatiale basée sur l›IA [3] et les opérations de 
contrôle cognitif [4]. L›APL considère les systèmes sans pilote comme des 
technologies intelligentes essentielles et cherche les moyens de rendre le 
plus autonomes possibles les véhicules aériens, de surface et sous-marins 
sans pilote afin de permettre, entre autres, des formations hybrides avec et 
sans pilote [5], des attaques en essaim [6] un soutien logistique optimisé 
[7] et des capacités ISR [Renseignement, Surveillance et Reconnaissance] 
désagrégées entre autres possibilités. » [C›est nous qui soulignons.]

Ce qui distingue la Chine dans cette « guerre intelligentisée » n’est pas 
qu’elle mise sur l’IA et les drones en essaim. L’infanterie, l’aviation et la 
marine américaines ont elles aussi des projets de drones en essaim et 
les Marines expérimentent même des essaims de drones kamikazes. La 
singularité de la Chine est qu’elle se positionne sur les aspects cognitifs de 
la guerre intelligentisée. D’après le colonel Koichiro Takagi, senior fellow du 
Commandement de la recherche et du développement de l’évaluation et de 
la formation de la Force d’autodéfense terrestre du Japon :

Les théoriciens chinois ont clairement posé que le concept opérationnel 
de base de la guerre intelligentisée est la prise de contrôle de la volonté 
de l’ennemi. L’IA doit servir à contrôler directement la volonté des plus 
hauts décideurs, y compris le président, les membres du Congrès et les 
commandants combattants, ainsi que les citoyens. La « domination par le 
renseignement » ou le « contrôle du cerveau » deviendront de nouveaux 
domaines de la lutte pour le contrôle dans la guerre intelligentisée. Ces 
axes de recherche donnent à l’IA une mission très différente des projets 
américains et alliés sur le sujet.

Selon Takagi, les théoriciens militaires chinois pensent que la guerre telle 
que nous la connaissons est sur le point de changer.

« Les théoriciens chinois voient cependant plus loin. Ils estiment que le 
développement des technologies de l›information a atteint ses limites, et 
que les guerres futures se produiront dans le domaine cognitif. » Pour 
l›Armée populaire de libération chinoise, la forêt ardennaise des guerres du 
futur passe par une attaque directe sur les processus cognitifs humains à 
l›aide de l›IA et des armes sans pilote. Les constructeurs français de la ligne 
Maginot n’avaient pas imaginé que les blindés allemands attaqueraient par 
la forêt des Ardennes. Il en va de même aujourd’hui ; nous qui, depuis la 
guerre du Golfe, avons été rodés par trois décennies de guerre de l’age-
de-l’information, la guerre intelligentisée ou cognitive semble une façon de 
penser étrange et irréaliste. »

Ben Noon, assistant de recherche à l’American Enterprise Institute, et 
le Dr Chris Bassler, senior fellow du Center for Strategic and Budgetary 
Assessments, ont écrit en septembre 2021 :

« Les théoriciens de l’APL affirment que l›intelligentisation cible un « espace 
cognitif » qui privilégie la pensée complexe et la prise de décision efficace. 
Sur les champs de bataille où la technologie avancée de l’IA permet de 
meilleures décisions, écrivent-ils, le camp qui intégrera le mieux la créativité 
humaine et la capacité de calcul robotique détiendra un avantage crucial...

« L’Intelligentisation cherchera à construire un avantage dans la guerre 
psychologique. Les théoriciens décrivent une « confrontation cognitive 
» dans laquelle les dirigeants de l’APL domineront psychologiquement 
le commandement adverse grâce à de meilleures décisions prises plus 
rapidement. L’APL prévoit de mettre tous les outils disponibles au service 
de son objectif principal : réduire la volonté de résistance de l’ennemi. »

En décembre 2021, le ministère américain du Commerce a imposé 
des sanctions à 12 instituts de recherche chinois et à 22 entreprises 
technologiques chinoises, au premier rang desquels l’Académie chinoise 
des sciences médicales militaires et ses 11 instituts de recherche. La raison 



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

20

invoquée est « l’utilisation des processus biotechnologiques pour soutenir 
les utilisations finales et les utilisateurs finaux de l’armée chinoise, y compris 
les prétendues armes de contrôle du cerveau », a déclaré le ministère du 
Commerce.

Selon trois rapports rédigés en 2019 par l’Armée populaire de libération et 
rendus publics par le Washington Times, la Chine mène depuis plusieurs 
années des recherches sur le contrôle du cerveau ou la guerre cérébrale dans 
le cadre de ses travaux sur le développement de la guerre intelligentisée.

« La guerre ne consiste plus à détruire des corps mais à paralyser 
l›adversaire et à le contrôler », affirme l›un des rapports chinois dont le PLA 
Daily, le quotidien de l›armée, a rendu compte.

« L›objectif n’est plus la destruction physique de l’ennemi, mais la destruction 
de sa volonté de résistance » ; « des armes d›un nouveau genre font du 
cerveau la cible principale de l’attaque et de la défense... Vaincre sans 
combattre n’a plus rien de farfelu. »

Les rapports de l’APL ont aussi révélé que la Chine travaille également sur 
l’intégration homme-machine pour augmenter les capacités physiologiques 
et cognitives humaines.

« La fusion homme-machine dans le futur sera une compétition pour le 
contrôle du cerveau » indique l›un des rapports de l’APL.

« Les deux parties combattantes utiliseront diverses technologies et modèles 
de contrôle du cerveau qui cibleront la façon de penser et la conscience de 
l’ennemi ; le but est d’intervenir directement dans la pensée des chefs et de 
l’état-major ennemis, et de faire la guerre pour contrôler la conscience et la 
pensée. »

Selon le Washington Times :

« Parmi les différents axes de recherche figurent les «technologies de 
contrôle du cerveau qui passent par la mesure de l’activité neuronale dans 
le cerveau et la traduction des neuro-signaux en signaux informatiques 
; l›établissement d’une transmission de signaux unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle entre le cerveau et un équipement externe » et les « 
technologies de neuro-défense telles que « l’exploitation des technologies 
électromagnétiques, biophysiques et matérielles pour améliorer la défense 
du cerveau humain contre les attaques de contrôle du cerveau ».

Takagi remarque que la guerre cognitive nécessite de grandes quantités 
d’informations, mais la Chine dispose déjà d’un énorme réservoir 
d’informations.

« Influencer les processus cognitifs humains nécessite d’importants flux 
d’informations personnelles et détaillées pour identifier les individus influents 
ou pour mener des opérations d’influence adaptées à des sous-groupes 
de personnes. La Chine a déjà rassemblé une impressionnante quantité 
d›informations personnelles sur les responsables gouvernementaux et les 
citoyens américains ordinaires, se donnant ainsi une base pour influencer 
les processus cognitifs des individus. Cela comprend les données 
confidentielles de 21,5 millions de personnes qui relèvent de l’Office of 
Personal Management (l’Agence qui gère les personnels de la fonction 
publique aux Etats Unis), les informations personnelles de 383 millions de 
clients d›une grande chaîne hôtelière et des données sensibles concernant 
plus de 100 000 personnes appartenant à l’US Navy. Le gouvernement 
chinois a ensuite confié aux géants informatiques de son pays le soin de 
traiter cette grande quantité de données, les associant ainsi à des activités 
de renseignement. Les énormes quantités de données que la Chine a 
accumulé au fil des ans, sont progressivement converties en armes au 
sens militaire du terme. Ces données auraient ainsi déjà permis à la Chine 
d’identifier des agents de la CIA opérant dans des pays étrangers. Ces 
activités sont particulièrement agressives et coercitives à Taïwan et à Hong 
Kong, que le gouvernement chinois considère comme son territoire. Des 
tentatives d›utilisation de moyens numériques pour influencer les élections 
ont également été observées lors de la récente élection présidentielle à 
Taiwan. »

La guerre cognitive relève de la science-fiction pour la plupart des gens, 
mais nombreux sont les experts qui estiment que les États-Unis devraient 
prendre la menace au sérieux.

« Les États-Unis et leurs alliés devraient davantage analyser la guerre 

intelligentisée pour éviter les attaques surprises dans les guerres futures », 
a averti Takagi.

« Ils devraient également considérer l›arène cognitive comme une nouvelle 
arène opérationnelle, aux côtés de la terre, de l›air, de la mer, de l›espace 
et du cyberespace, afin de sensibiliser les esprits et investir des ressources. 
En outre, il est nécessaire de réfléchir à la manière de gagner la « bataille 
des narratifs » pour contrer la manipulation de l›opinion publique en temps 
de guerre. »

Takagi n’est pas le seul à prendre au sérieux les recherches chinoises sur 
la guerre cognitive. Selon Noon et Bassler :

« L›armée américaine devrait s’efforcer de mieux comprendre les conceptions 
chinoises de l›intelligentisation et les efforts de l’APL pour intégrer cette 
intelligentisation à son modèle de guerre du futur. Tirer parti des faiblesses 
possibles de l’approche de l’APL devrait être une priorité absolue et aiderait 
également l’armée américaine à réduire certaines faiblesses de ses propres 
vision et actions. »

Bassler et Noon conseillent aussi aux militaires américains de ne pas répéter 
les erreurs du passé, et de ne pas demeurer les bras ballants comme quand 
la Chine renforçait sa puissance de destruction en volant des quantités 
massives de tout ce qu’elle pouvait, comme ici, ici, ici, ici et ici.

« L›armée américaine devrait diffuser plus largement ses discussions 
internes concernant les efforts d’intelligentisation de l’APL », ont écrit 
Bassler et Noon.

« Au lieu de contrer d’Importantes initiatives de l’APL, l’armée américaine 
est demeurée assise sur des informations classifiées et à gaspillé un temps 
précieux au lieu de mobiliser une réponse. Plusieurs années ont été perdues 
pendant la campagne de construction d’îles en mer de Chine méridionale. 
Plus récemment encore, les quelques informations rendues publiques sur 
la croissance rapide du programme nucléaire chinois sont demeurées sans 
effet. Ce sont les enquêteurs open source qui ont mis en lumière, plusieurs 
années plus tard, les efforts chinois en la matière. Face à l›intelligentisation, 
l›armée américaine devrait prendre garde à ne pas répéter cette erreur. Les 
militaires américains devraient mettre en évidence plus clairement la nature 
des efforts de l’APL au moment même ces efforts sont mis en oeuvre. »

Judith Bergman, chroniqueuse, avocate et analyste politique, «est 
Distinguished Senior Fellow du Gatestone Institute

[1] Tels que « les comportements collectifs qui résultent des interactions 
entre les individus et entre les individus et leur environnement ». Des 
exemples de systèmes étudiés par l’intelligence en essaim sont des colonies 
de fourmis et de termites, des bancs de poissons, des volées d’oiseaux, des 
troupeaux... . »

[2] Tels que « la capacité des dispositifs et systèmes de guerre électronique 
(GE) à contribuer, améliorer et fonctionner de manière transparente dans 
les six domaines dans lesquels les organisations militaires opèrent - air, 
terre, espace, mer, humain (cyber), et le spectre électromagnétique (EMS)».

[3] Tels que la sélection de cible, la communication par satellite, l’évitement 
des collisions.

[4] Tels que « les neurones [cellules nerveuses] communiquent avec 
votre cerveau en modifiant... les connexions qui relient votre corps à votre 
cerveau. »]

[5] Combiner les capacités de l’IA avec celles de l’humain, comme l’insertion 
d’une puce pour apprendre une langue.

[6] Comme l’utilisation d’essaims de drones pour submerger les systèmes de 
sécurité.

[7] Tels que la planification et le développement du meilleur support pour le 
système tout au long de son cycle de vie.


