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O artista António Marinho e Pinto

Por Manuel Carvalho
Raras vezes a democracia produziu um exemplar com tanta falta de pudor e
tanto excesso de lata como Marinho e Pinto.

40 % des Gilets jaunes sont très
complotistes
L’enquête détaillée de la fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch révèle un
complotisme très élevé chez les Gilets jaunes. Alarmant.
Par Thomas Mahler /LePoint.Fr
Un Gilet jaune sur deux n’adhère pas à la « version officielle » de l’attentat de
Strasbourg du 11 décembre 2018. Parmi ceux qui s’identifient au mouvement,
19% pensent que « des zones d’ombres subsistent » et qu’« il n’est pas vraiment
certain que cet attentat ait été perpétré par Chérif Chekatt ». Près d’un Gilet
jaune sur quatre (23 %) va jusqu’à croire à « une manipulation du gouvernement
pour détourner l’attention des Français et créer de l’inquiétude dans la population
en plein mouvement des Gilets jaunes ». Seuls 48 % estiment que cet attentat
a bien « été perpétré par Chérif Chekatt, un sympathisant de l’organisation
djihadiste État islamique », tandis que 10 % ne se prononcent pas.

Não é difícil nutrir uma leve simpatia por António Marinho e Pinto. As suas
bengaladas verbais, a irascibilidade, a aura de enfant terrible e um certo estilo
dandy dão-lhe um ar oitocentista, quase queirosiano, que fica bem nesta era
da política de plástico. Foram, aliás, estas qualidades em falar para elites que
o elegeram para bastonário da Ordem dos Advogados e foi a sua prosápia em
dizer o que o povo quer que o levou ao Parlamento Europeu. O problema, porém,
é que se o ar durão e a mística de cruzado servem para ganhar uma eleição, é
suposto que a reeleição exija mais do que passeios pela Europa fria, um partido
caudilhista ou uma propensão para a incoerência que desconhece a palavra de
honra. Marinho e Pinto não pensa assim.
Apesar de estar “cansado” com Bruxelas e Estrasburgo, apesar de se julgar
no final do “prazo de validade” há já um ano, apesar de o generoso salário de
deputado lhe causar urticária moral, apesar de o Parlamento Europeu não “ter
utilidade”, Marinho e Pinto decidiu devotar-se ao sacrifício e vai-se recandidatar.
Ele “não queria”, note-se. Mas tem de prestar contas e, coisa transcendental,
tem de obedecer à vontade do partido que, recorde-se, criou para espelhar o
seu ego.
Raras vezes a democracia produziu um exemplar com tanta falta de pudor e tanto
excesso de lata como Marinho e Pinto. Comparado com ele, qualquer deputado
videirinho, dedicado a assinar presenças, a votar de cruz nas comissões ou a
fazer declarações inócuas parece uma estrela. Porque, pelo menos, a condição
dessa espécie é passar despercebido. Marinho e Pinto não. Com ele, tudo se
faz com ruído. A campanha para a eleição, a saída do partido que o elegeu, a
criação de um partido feito à medida para o reeleger, tudo obedece ao estrondo
e à incoerência ou à falta de memória, de exemplo e de um mínimo rubor na
face.

Dur de faire confiance à l’être humain, même
les aveugles préfèrent se faire guider par
des chiens !
Réalisée par l’Ifop, la grande enquête de la Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy
illustrait déjà l’importance du complotisme en France. Mais le deuxième volet de
cette étude révèle que, parmi les Gilets jaunes, le conspirationnisme est nettement
plus fort que dans le reste de la population. Les Français en moyenne ne sont
ainsi « que » 10 % à croire à une manipulation du gouvernement concernant
l’attentat de Strasbourg, et 13 % à avoir des doutes, contre 65 % qui pensent que
les faits se sont bien passés comme l’ont présenté les médias et les autorités.

Les non-Gilets jaunes n’ont pas cette vision
Le degré de proximité ou non avec les Gilets jaunes est un facteur déterminant
dans la vision qu’on peut avoir de la tragédie qui a endeuillé la capitale
européenne. Chez les personnes ne soutenant pas les Gilets jaunes, on observe
une paranoïa bien moindre : 79 % n’ont aucun doute sur le fait que Chérif Chekatt
est bien l’homme qui a tué cinq personnes près du marché de Noël.

Talvez o ora recandidato acredite que os eleitores que o desprezaram nas
legislativas (o seu PDR teve 1,14% dos votos) aceitem com piedade a única
sincera proposta política que tem para lhes apresentar: o generoso salário de
Bruxelas que tanto nojo lhe causou. Ele, que se diz “pobre” e tem “uma filha
no estrangeiro”, precisa. Saber se merece, ou se o país merece, é outra coisa.
Talvez, por isso, o teste das europeias seja para ele o fim do circo. Os portugueses
serão crentes, mas não hão-de ser tão parvos como Marinho e Pinto supõe.

Visitez

Le
Portugal

Ver na página 9 a chamada de apoio aos Comandos de Portugal
do Corpo de Instrução do Curso 127 que foram constituídos arguidos.
A vossa ajuda é necessária e bastante apreciada. Colaboremos.

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

A Chuva e o Bom Tempo

Figuras humanas: submissas e
assujeitadas a uma ditadura sindical.
O primeiro título que tinha escolhido para este apontamento era o de
Transgressões, fazendo ligação com a técnica de transfusões, essa
especialidade da enfermagem que nem todos estarão habilitados a executar.
Finalmente, depois de alguma hesitação e, pensando na forma dura e
autoritária do pequeno sindicato dos enfermeiros (as) fiz a alteração, pensando
naqueles que tendo a mesma profissão, discordam da agressividade, da
irresponsável e desumana decisão de abandonar tanto doente à sua sorte,
sem direito aos serviços pelos quais toda a população paga antes mesmo de
ser utente.
Mas em Portugal, sempre houve a “vaidade” de imitar os outros. É o Elvis
Português, o Sinatra Português, Os Beatles Portugueses e por aí fora,
comparando o incomparável, porque as imitações servem apenas para
apreciar mais ainda o original, mesmo quando o mesmo terá já desaparecido.
Será o caso de pedir “a chegada,” não de D: Sebastião — que desapareceu
num longínquo 4 de Agosto de 1578 nas areias de Alcácer-Quibir,
abandonando o país e o seu reino por uma infantilidade ditatorial— mas,
gostaria mais nos tempos que correm, duma clonagem de Ronald Reagan,
antigo Presidente americano, que soube ter a verticalidade necessária
para se impor aos grevistas controladores aéreos, a quem deu 48 horas
para voltarem às suas ocupações ou serem despedidos, o que o sindicato
e os onze mil trabalhadores ignoraram. Era a lei do tudo ou nada para os
sindicatos. Para Reagan, era um problema suficientemente grave para o
país, a braços já neste começo de mandato republicano, com as dificuldades
deixadas pelos democratas de Jimmy Carter. O resultado da desobediência
foi a demissão dos cerca de onze mil grevistas no que é considerado a maior
derrota sindical da história dos Estados Unidos. Habituados à chantagem
pública os controladores achavam-se insubstituíveis e não contavam com as
medidas tomadas por Reagan que determinou, tempos antes, que militares
fossem treinados em segredo para substituírem os grevistas.

2

Como se recordarão, as críticas e o Apoclipse estavam à porta e anteviam
desastres mortíferos às centenas. Porque os militares não estariam
preparados para desempenhar as funções, o Presidente teria de retroceder.
Pensava o sindicato. O que Reagan não fez. E não houve um só acidente
nem mortes a lamentar. Chama-se a isto, um Presidente com eles no sítio.
E é o que nos faz falta. Terrivelmente falta. Até porque muito raramente tivemos
gente na administração do país capaz de defender a nossa integridade e
nacionalidade. Basta ver, as formas subreptícias espanholas em deixar
entender que Português é espanhol e Lisboa é Espanha. Lembram-se do
escrito no Pavilhão espanhol da Exposição Universal de 1998? Há outros
exemplos. E a União Europeia? Não faz todos os possíveis por assimilar
Portugal ao espaço espanhol? Pensem bem.
Mas os portugueses gostam de seguir as modas estrangeiras. E, penso, que
neste caso, agem como se seguissem a cartilha dso sindicatos franceses na
revolta dos chamados coletes amarelos, visando a submissão do governo
como única solução à pérfida revolta. Abusando sem vergonha do que
gostam de exibir escrito nas bandeirolas: Democracia. Recordemos que
neste sistema democrático, os direitos e uns acabam onde começam os
direitos dos outros. E os doentes exigem seriedade, compaixão e cuidados
de saúde. As Leis portuguesas foram feitas por comunistas, nos tempos dos
camaradas dos governos vermelhos e, apesar de muitos deles continuarem
a respirar ideias troikistas de apoio aos trabalhadores será tempo, de alguém
iniciar as modificações que se impõem numa invocação do interesse público.
Nunca, a sujeição do governo face aos sindicatos.
No problema que se vive em Portugal, relacionado com a greve do pessoal
de enfermagem, para além da possível justeza de certas reinvidicações
destes profissionas, restam as improdutivas tentativas do Estado de procurar
restabelecer a situação mesmo pela forma de requisição civil, iniciativa logo
contestada com argumentos que a Lei permite mas que servem apenas,
para glorificar os sindicatos e os advogados que a eles se colam, hienas
defendendo o bolo dos grassos donativos anónimos (a Lei permite) que o
sindicato dos enfermeiros se vangloriza de contar por centenas de milhares.
Qual o futuro da saúde de tantos doentes à espera de operações clínicas
já adiadas vezes sem conta? Terão, também, de submeter-se à ditadura
sindical? E o Estado faz o quê? Não poderá obter inscrições de enfermeiros
(as) dos países de Língua Portuguesa e substiruir os grevistas? Haverão
distúrbios, manifestões, motins, vandalismos etc. Certo. Mas temos uma
polícia de choque e, se necessário, a GNR e Forças Armadas para se
oporem. A Lei e a Ordem têm de ser restabelecidas a todo o custo.
Raul Mesquita
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A carta de Bruges

Carta enviada de Bruges, pelo Infante D. Pedro a D. Duarte, em 1426, resumo
feito por Robert Ricard e constante do seu estudo «L’Infant D. Pedro de Portugal
et “O Livro da Virtuosa Bemfeitoria”», in Bulletin des Études Portugaises, do
Institut Français au Portugal, Nova série, tomo XVII, 1953, pp. 10-11).
«O governo do Estado deve basear-se nas quatro virtudes cardeais e, sob esse
ponto de vista, a situação de Portugal não é satisfatória. A força reside em parte
na população; é pois preciso evitar o despovoamento, diminuindo os tributos
que pesam sobre o povo. Impõem-se medidas que travem a diminuição do
número de cavalos e de armas. É preciso assegurar um salário fixo e decente
aos coudéis, a fim de se evitarem os abusos que eles cometem para assegurar
a sua subsistência.
É necessário igualmente diminuir o número de dias de trabalho gratuito que o povo
tem de assegurar, e agir de tal forma que o reino se abasteça suficientemente de
víveres e de armas; uma viagem de inspeção, atenta a estes aspectos, deveria
na realidade fazer-se de dois em dois anos.
A justiça só parece reinar em Portugal no coração do Rei [D. João I] e de D.
Duarte; e dá ideia que de lá não sai, porque se assim não fosse aqueles que têm
por encargo administrá-la comportar-se-iam mais honestamente.
A justiça deve dar a cada qual aquilo que lhe é devido, e dar-lho sem delonga.
É principalmente deste último ponto de vista que as coisas deixam a desejar: o
grande mal está na lentidão da justiça. Quanto à temperança, devemos confiar
sobretudo na ação do clero, mas ele [o Infante D. Pedro] tem a impressão de que
a situação em Portugal é melhor do que a dos países estrangeiros que visitou.
Enfim, um dos erros que lesam a prudência é o número exagerado das pessoas
que fazem parte da casa do Rei e da dos príncipes. De onde decorrem as
despesas exageradas que recaem sobre o povo, sob a forma de impostos e de
requisições de animais. Acresce que toda a gente ambiciona viver na Corte, sem
outra forma de ofício.»
NADA PARECE TER MUDADO MUITO…

Um homem, que tinha 17 camelos e 3 filhos, morreu.
Quando o testamento foi aberto, dizia que metade dos camelos ficaria para o
filho mais velho, um terço para o segundo e um nono para o terceiro.
O que fazer?
Eram dezessete camelos; como dar metade ao mais velho? Um dos animais
deveria ser cortado ao meio?
Tal não iria resolver, porque um terço deveria ser dado ao segundo filho. E a
nona parte ao terceiro.
É claro que os filhos correram em busca do homem mais erudito da cidade, o
estudioso, o matemático.
Ele raciocinou muito e não conseguiu encontrar a solução, já que a mesma é
matemática.
Então alguém sugeriu: “É melhor procurarem alguém que saiba de camelos, não
de matemática”.
Procuraram assim o Sheik, homem bastante idoso e inculto, mas com muito
saber de experiência feito.
Contaram-lhe o problema.
O velho riu e disse: “É muito simples, não se preocupem”.
Emprestou um dos seus camelos - eram agora 18 - e depois fez a divisão. Nove
foram dados ao primeiro filho, que ficou satisfeito. Ao segundo coube a terça
parte - seis camelos - e ao terceiro filho foram dados dois camelos - a nona parte.
Sobrou um camelo: o que foi emprestado.
O velho pegou o seu camelo de volta e disse: “Agora podem ir”.
Esta história foi contada no livro “Palavras de fogo”, de Rajneesh e serve para
ilustrar a diferença entre a sabedoria e a erudição. Ele conclui dizendo: “
A sabedoria é prática, o que não acontece com a erudição. A cultura é abstrata,
a sabedoria é terrena; a erudição são palavras e a sabedoria é experiência.”
17+1= 18
1º filho - 18/2= 9
2º ‘’ - 18/3= 6
3º ‘’ - 18/9= 2
9+6+2 = 17 camelos (está cumprido o testamento)
18-17=1 sobrou 1 camelo que foi entregue ao seu proprietário.
Nota:
Isto também funciona com burros..., já que em Portugal não temos camelos.
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VILA DO BISPO - Algarve

abc portuscale

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Paysage Protégé. On peut y admirer des dizaines d’espèces de fleurs sauvages,
observer des animaux tels que le sanglier et l’aigle dans leur habitat naturel.
Idéal pour faire d’agréables promenades, toujours différentes, entre falaises et
plages de sable, monts et vaux.

Les délices de la cuisine
De deux côtés la mer, d’un côté la
terre. La cuisine typique de Vila do
Bispo reflète cette double influence:
pois-chiches et potée aux choux avec
de délicieuses saucisses, «xerém» de
maïs pour accompagner les sardines,
«moiras» (boudins) et mets de poisson
succulents - congre au riz, daurade ou
sargue au four, ragoût de poissons,
sandwiches de murène frite.
À Vila do Bispo, les fruits de mer sont une tentation. Ceux qui on déjà goûté les
pousse-pied et les bigorneaux arrachés des roches ou les délicieuses langoustes
rapportées à l’aube par les barques sont là pour le confirmer.
Gâteau au miel à Sagres, voilà la réponse du canton de Vila do Bispo à ceux qui
aiment les gourmandises à la fin des repas... ou en prenant une tasse de thé.

L’art du peuple
L’atmosphère mythique de Sages et du Cabo de São Vicente (Cap Saint Vincent),
dédiée aux dieux pendant des millénaires. La beauté préservée d’un littoral aux
falaises déchiquetées par la mer déchainée. Les menhirs, témoignages des
rites préhistoriques. L’évocation de l’épopée des Grandes Découvertes et du
personnage énigmatique que fut Henri le Navigateur.
Autant d’attraits de Vila do Bispo et de son canton, vaste triangle où la mer est
toujours présente. Et où la nature s’allie à l’histoire pour lui donner un cachet
unique qu’il est intéressant de connaître.
La présence de l’homme au sud-ouest de l’Algarve remonte au néolithique
et, d’après les fouilles réalisées dans la région, elle pourrait même dater du
paléolithique, quand l’Europe était reliée à l’Afrique par un isthme.
Le grand nombre de menhirs - isolés, en groupes ou en cromlechs - est l’un
des plus importants vestiges du passé dans le canton de Vila do Bispo. Il est
également intéressant que leur utilisation religieuse ait continué, dans la zone
du Cabo de São Vicente (Cap Saint Vincent), jusqu’à la période de l’occupation
romaine.
L’importance religieuse du Cap fut maintenue au Moyen Age avec les pèlerinages
au tombeau de São Vicente (Saint Vincent) même pendant la domination arabe.
Au XVe siècle, la présence de l’Infant Henri, le Navigateur, à Sagres et l’aventure
des Grandes Découvertes attribuent au canton de Vila do Bispo une place de
premier rang dans l’histoire.
Identifiée par certains auteurs comme étant l’emplacement de la célèbre Igreja
dos Corvos (Eglise des Corbeaux), citée par les chroniqueurs arabes, Vila do
Bispo fut d’abord un village, légué à l’évêché de l’Algarve au XVe siècle et élevé
au rang de ville en 1633. Le tremblement de terre de 1755 y fit d’importantsdégâts.
Fière de son passé et de sa contribution aux Grandes Découvertes, Vila do Bispo
et son canton s’intègrent parfaitement dans le présent et l’avenir de l’Algarve

Paradis des passionnés de pêche, de surf et de plongée
Toute la côte au nord de São Vicente offre des parties de pêche dignes d’être
racontées, tant elle abonde en poisson, depuis les combattifs corbs jusqu’aux
savoureux bars. Chaque rocher, chaque clique a ses amateurs, ses habitués.
Ensuite, c’est le savoir-faire et la chance qui dictent les résultats de la pêche...
Les passionnés de surf apprécient aussi la côte nord pour ses vagues régulières,
la sécurité de ses plages de sable, la liberté totale de l’océan.
L’anse flanquée par la Ponta de Sagres et le Cabo de São Vicente (Cap Saint
Vincent) est propice à l’observation sous-marine des bancs de poisons colores,
des paysages de rêve faits de grottes creusées dans les falaises.
Près de Budens, un terrain de golf entre les collines arrondies invite à passer des
heures agréables, avec la mer à l’horizon.

Paysage Protégé de la Côte Vicentina
La beauté du paysage, la richesse de la faune et de la flore de cette partie de la
côte qui s’étend entre Belixe et Odeceixe, ont conduit a la création d’une Zone de

Les mains délicates des femmes exécutent de fines tricots à dentelles a Vila do
Bispo et à Sagres, perpétuant de la sorte une tradition séculaire associée, depuis
toujours, aux villages du bord de mer. Dans les villages de l’arrière pays aussi
les traditions ont été gardées et I’on continue à y tresser feuilles de palmiers et
joncs: paniers, paillassons, etc.

ICEP
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4

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

5

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

Automóveis e automobilistas do início do
século passado
Data de 1897, ao que se supõe, a aparição do primeiro automóvel em Portugal.

O Dr. Tavares de Mello, pioneiro do automobilismo em Portugal, numa «biciclette
à Petrole», veículo de quatro rodas, com dois lugares à frente e o condutor à
retaguarda (1901)
Eram uns veículos estranhos, incómodos, de grandes rodas e aros de metal, que
faziam lembrar, por vezes uma aranha desajeitada, caminhando com velocidade
inversamente proporcional ao ruído do seu motor, explosivo e fumegante.
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Os primeiros carros chegados a Lisboa, quase todos de proveniência francesa,
eram uma incógnita. As instruções que os acompanhavam nem sempre se
revelaram suficientemente elucidativas, no que respeita ao modo de proceder,
para os colocar a andar! E quando se adregava movimentá-los, custava, por
vezes, imobilizá-los...
No alvorecer do século passado, o automobilismo já não suscitava estes
problemas. Os carros tinham forma...
de automóveis. E os pioneiros, alguma
experiência...
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Em pleno Carnaval, um carro
engalanado no Corso da Avenida. Os
chapéus constítuiam então um alvo
tentador durante a batalha das flores...
Em 1907, o Dr. Tavares de Melo veio
de Paris a Coimbra (1 801 Km) em
automóvel, gastando no percurso 77
horas e 29 minutos, à média horária
de 23,240 k.p.h., realizando-se
assim a primeira prova de fundo, por
portugueses.

No ano de 1907, realizou-se um “raid”
hípico através do País. Este é o carro
dos repórteres do jornal que organizou
a prova.

O Dr. Tavares de Mello, acompanhado
do mecânico francês Lucien Bernard,
conquistou o Prémio El-Rei D. Carlos
no Circuito das Beiras em 1903

Uma das medidas que mais interessava os automobilistas daquela época era
a redução do preço do transporte de automóveis... em comboios. Com efeito,
o mau estado das estradas não lhes permitia viajar por onde queriam. Neste
sentido, o caminho de ferro era chamado a servir de elemento de ligação.
Sobre duas barcas, assim se conduzia
um carro para atravessar o rio, em Vila
Franca de Xira
Foram assim, os primeiros passos
do automobilismo, no nosso País.
Desde então, tudo se passou vertiginosamente...

O Rei D. Carlos, grande entusiasta do
automobilismo
Eram brinquedos caros, não estavam
ao alcance de qualquer um. Não é de
estranhar, pois que a introdução do
automóvel no País se deva a figuras em

destaque na vida portuguesa de então.
A própria corte não ficou insensível ao
advento do automobilismo.
O Infante D. Afonso, cuja alcunha
era o “arreda”, devido ao verbalizar,
em altos gritos, essa palavra para
os transeuntes se desviarem da sua
viatura que era conduzida a altas
velocidades...

O Rei D. Carlos e o Infante D. Afonso foram, desde início, entusiastas adeptos da
modalidade desportiva nascente. Foi assim que nasceu o Real Automóvel Clube
de Portugal, em 15 de Abril de 1903, o Rei D. Carlos e o Príncipe D. Luís Filipe
figuravam, respectivamente, como presidente e vice-presidente honorários da
colectividade e o Infante D. Afonso, como presidente perpétuo da Assembleia
Geral. O primeiro emblema do R.A.C.P. foi desenhado pelo próprio Rei.

Os autocarros “nasceram” entre nós, em 1912. Nesse dia, realizou-se a primeira
viagem exprimental. O autocarro fez com êxito o percurso Lisboa-Estoril, onde
os passageiros se apeaam para “posar” para esta foto
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Rosa dos Ventos
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Rose des Vents

Aurores boréales
Planete Castor/Cdn
L’aurore polaire est un phénomène lumineux spectaculaire qui s’observe
principalement à proximité des pôles, même si on a pu en voir occasionnellement
dans des régions aussi éloignées que le Mexique, l’Australie ou la NouvelleZélande.
On lui donne le nom d’aurore boréale dans l’hémisphère Nord, et d’aurore australe
dans l’hémisphère Sud. Du fait de sa situation géographique privilégiée (en tous
cas pour ce type d’activité), le nord du Canada se prête merveilleusement bien
à l’observation des aurores boréales, particulièrement dans une bande située
entre la région de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, et celle de la
Grande Rivière de la Baleine, dans la province du Québec.
Les aurores polaires se présentent comme d’immenses voiles mouvants plus ou
moins lumineux, qui apparaissent sous des formes et des couleurs variées, les
teintes vertes et rouges dominant largement. Les plus impressionnantes prennent
la forme de draperies, de couronnes, de flammes ou de rayons divergents. Ainsi,
un arc lumineux ondulant peut ensuite se briser en rayons mobiles comme des
faisceaux de projecteur, puis disparaître rapidement. Le phénomène peut être
éphémère et ne durer de quelques minutes, mais il peut aussi se prolonger
pendant plusieurs heures.
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Salluit, aurore boréale, Copyright © Gilles Boutin
Aurore Boréale
Salluit, aurore Boréale, Copyright © Gilles Boutin
L’apparition de ces nuages fantomatiques est directement liée aux éruptions
géantes qui se produisent sur le soleil. Les scientifiques ont en effet constaté
que les aurores sont plus fréquentes dans les périodes d’intense activité solaire,
qui se signalent par l’augmentation du nombre de tâches à la surface de notre
étoile et qui se renouvellent sur un cycle de 11 ans. Les aurores polaires sont
les traces visibles de la réaction provoquée par la rentrée du vent solaire chargé
de particules électrisées dans le champ magnétique qui entoure la terre, soit la
magnétosphère. Elles se produisent entre 80 et 300 kilomètres d’altitude.
C’est l’astronome anglais Edmond Halley (il donna par ailleurs son nom à la
célèbre comète) qui, au XVIIIe siècle, fut le premier à établir un lien entre le
champ magnétique terrestre et les aurores polaires. Mais ce n’est qu’au XXIe
siècle, en juillet 2008, que des chercheurs de la NASA donnèrent une description
détaillée du phénomène.

Mais bien sûr, au cours des siècles les hommes ont trouvé d’autres explications
à ces étranges manifestations célestes, qui sont d’ailleurs souvent reliées au
monde des revenants. Pour certaines communautés Inuits, les aurores boréales
représentent l’esprit des anciens chasseurs, ou encore celui des personnes ayant
connu une mort violente. Il peut aussi s’agir des âmes dansantes des enfants
morts à la naissance, ou des reflets des torches allumées par les trépassés afin
d’indiquer le chemin aux nouveaux venus.
Plus pragmatiques, les chercheurs d’or qui parcouraient les grands espaces du
nord du Canada au XIXe siècle pensaient qu’il s’agissait de vapeurs signalant la
présence de gisements de minerai.
Notons enfin que grâce aux performances du télescope Hubble, on a pu
récemment observer des aurores polaires sur d’autres planètes de notre système
solaire, comme Jupiter ou Saturne, qui sont également pourvues d’un champ
magnétique.
Source des photographies : www.banditdenuit.com/accueil.html
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HISTÓRIA

A guerra esquecida de Portugal em África
Entre 1914 e 1918, Portugal enviou 39 mil soldados para África. Apesar
desse enorme esforço de um país em crise, o registo da campanha africana
resume-se a derrotas e insucessos frente aos alemães. Cerca de 2 mil
europeus perderam a vida, de acordo com os números oficiais, e entre os
africanos a tragédia foi ainda maior. Ainda assim, na história da I Guerra,
África é pouco mais de uma nota de rodapé.
Por Manuel Carvalho/Pub.

Em 1956, o Estado Novo decide homenagear os mortos na I Guerra em
Moçambique e constrói um mausoléu em Mocímboa da Praia.
Foto Manuel Roberto
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No calor dos debates sobre a participação de Portugal na I Guerra Mundial
que decorreram numa série de sessões secretas do Congresso da República
entre 11 e 31 de Julho de 1917, o deputado Manuel Brito Camacho deixou
aos seus pares uma denúncia que era ao mesmo tempo um aviso e uma
provocação ao Governo: “Não é segredo para ninguém que se têm mandado
tropas para a África como se não mandam reses para o matadouro”, disse
o deputado alentejano que liderava o partido Unionista. Nesse Verão, ainda
não havia más notícias da frente europeia e em África não acontecera ainda
o desastre e a vergonha da batalha de Negomano, quando todo o esforço
de guerra português sucumbe perante uma ofensiva alemã liderada por um
oficial genial, Von Lettow. Mas o que se sabia até então era suficiente para
justificar o pesar de Brito Camacho.
Portugal estava a perder a guerra em Moçambique não pela inferioridade
de meios humanos ou materiais, mas principalmente por incúria, por falta de
planeamento, por insensibilidade para os dramas humanos dos soldados,
por descuido com as condições de saúde e, principalmente, aos mosquitos
e à água insalubre. Mas perdia também por falta de vontade de combater,
por pura incapacidade da estrutura de comando acreditar que aquela guerra
na bacia do Rovuma era uma imperativo da defesa do território nacional
(era assim que as colónias eram consideradas) e não uma extravagância da
elite republicana que mandava no país.

1915 e aliviou o perigo de uma guerra em duas frentes. Quando Portugal
entrou definitivamente no conflito, em Março de 1916, o perigo estava na
contracosta: em Moçambique.
Depois de quase dois anos de marasmo, as tropas nacionais enviadas para
Porto Amélia aproximam-se da frente. Uma nova expedição, a terceira, parte
a 28 de Maio de 1916 sob o comando do general Ferreira Gil, um beirão na
altura com 58 anos. Para um país numa grave crise económica, o esforço
para a sua mobilização e organização foi notável: 4642 homens, entre os
quais 149 oficiais, 1378 solípedes, 159 viaturas, entre as quais 60 camiões.
Mas, depois de chegar a Palma, a expedição caiu na armadilha da incúria
e, em poucas semanas, estava derrotada sem dar um único tiro. A falta de
planeamento atrasou os desembarques, centenas de animais perderamse, num voo de ensaio o primeiro avião em Moçambique despenhou-se, e,
para agravar o cenário, a falta de condições sanitárias combinada com a
negligência das chefias começa a dizimar os regimentos.
Quando a pressão de Lisboa para que o Exército avance para a frente se
acentua, a expedição de Ferreira Gil estava devastada. Os homens das
expedições anteriores arrastavam-se por pequenos fortes isolados ao longo
do Rovuma e, para lá da trágica memória da primeira tentativa de atacar
os alemães no outro lado do rio, em Maio de 1916, defrontavam-se com as
doenças, a fome e a degradação do equipamento militar. Com os britânicos
que partiram do Quénia ainda em 1914 a ganharem cada vez mais terreno
no Norte, os portugueses foram incitados a servir de “bigorna” no Sul, sobre
a qual, acreditava-se, os alemães seriam esmagados. A verdade é que
as forças nacionais invadem o território alemão em Setembro de 1916 e
conquistam o forte de Nevala. Mas por semanas. Um contra-ataque cerca
os portugueses no forte e, perante a falta de reabastecimentos, a fuga
tornou-se inevitável. Numa noite chuvosa de Outubro, cerca de mil homens
conseguem iludir e escapar aos alemães numa saga que daria um filme.
“Não é segredo para ninguém que se têm mandado tropas para a África
como se não mandam reses para o matadouro”
Depois de Nevala, os alemães lançam um contra-ataque e chegam a
ameaçar a base em Palma. As chuvas do Inverno salvam Ferreira Gil.
Mas a sua expedição estava devastada — e ele próprio doente e incapaz
de comandar. Uma nova expedição comandada por Sousa Rosa segue
para África numa altura em que os alemães tinham recuado para escassas
centenas de quilómetros da fronteira. Depois de três anos de resistência
à brutalidade da Force Publique da Bélgica e do enorme exército britânico
e sul-africano, as tropas alemãs reduziam-se a escassas centenas
de soldados europeus e meia dúzia de milhares de askaris, soldados
indígenas. A força de Paul Emil von Lettow-Vorbeck, cujas tácticas de
guerrilha inspirariam o rumo das guerras não convencionais do século XX,
de Che Guevara a Nguyen Giap, de Amílcar Cabral a Samora Machel,
tinha agora um único ponto de fuga: o Norte de Moçambique.
Em busca da identidade de um soldado da Primeira Guerra Mundial
A guerra que mudou o mundo

Se a participação na guerra europeia foi um desejo das elites republicanas,
que acolheram o conflito como uma oportunidade para se reforçarem no
país e obterem reconhecimento internacional, a participação nas guerras
de África foi, à luz do direito da altura, uma obrigação. Os alemães tinham
chegado a África tarde e na disputa imperial que se seguiu jamais deixaram
de manifestar cobiça pelas colónias portuguesas, que os jornais de Berlim
comparavam a uma anomalia histórica. Por duas vezes, em 1894 e 1912,
estabeleceram acordos secretos com os britânicos para repartirem entre si
Angola e Moçambique. Instalados na actual Tanzânia e no Botswana, os
alemães tinham o Norte de Moçambique e o Sul de Angola ali ao lado para
poderem consumar os seus desejos expansionistas.

Sousa Rosa dispõe os seus homens ao longo de vários pontos da
fronteira e fica a aguardar. Na madrugada de 25 de Novembro de 1917,
os alemães atravessam o Rovuma e apanham os portugueses com uma
alarmante facilidade em Negomano. Depois do cerco, bastou um dia para
que os portugueses sucumbissem. A campanha em África acumulava a
sua nódoa mais negra e os alemães, que se reabasteceram com armas
e medicamentos em Negomano, penetraram no coração de Moçambique
num “grande safari” que duraria quase um ano. Os portugueses foram
depois remetidos para uma posição secundária e seriam os ingleses a
partir no seu encalço. Von Letow chega a ameaçar Quelimane, mas inflecte
para norte com o que restava da sua tropa e, depois de regressar à actual
Tanzânia, volta-se para oeste. Acredita-se que pretendia chegar a Angola.
Não teve tempo. O Armistício apanha-o em Abercorn, na actual Zâmbia.
Rende-se então aos britânicos, que recusaram aceitar a sua espada.

Os incidentes na fronteira foram imediatos. Em Maziua, um posto remoto
junto ao rio Rovuma, um ataque alemão ainda em Agosto de 1914 provoca
a morte do comandante português e serve de aviso. Em Outubro, o choque
acontece em Angola, em Cuangar, o primeiro episódio de uma série que
acabaria no “desastre de Naulila”, no qual o Exército português mostrou
todas as suas vulnerabilidades. As primeiras expedições preventivas tinham
sido, entretanto, enviadas. Portugal não era beligerante, mas a guerra
em África tinha uma forte probabilidade de acontecer. A débil resistência
alemã na África ocidental face à pressão sul-africana acabou em Julho de

Do princípio ao fim, a aventura dos portugueses em África foi um desastre.
A maior experiência africana de pouco valeu e a superioridade em homens
e armas foi irrelevante para a construção de uma estratégia capaz de
travar os alemães. O que se passou em África foi coberto pelo manto de
silêncio no Estado Novo e é por isso que, ainda hoje, a campanha africana
vale pouco mais do que uns parágrafos na história que o país dedica ao
conflito. Entre 1916 e 1918, porém, o Norte de Moçambique, transformouse no “mais fantástico atoleiro da história militar portuguesa moderna”, na
opinião do historiador francês René Pélissier.
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CONTA SOLIDÁRIA DE APOIO AOS COMANDOS DO CORPO DE
INSTRUÇÃO DO CURSO 127
QUE FORAM CONSTITUÍDOS ARGUIDOS

NIB:0033-OOOO-45536014942-05
Desde os infaustos acidentes ocorridos durante a instrução do 127º Curso de Comandos que a pretexto do então ocorrido - que todos lamentamos profundamente e sobre
os quais já publicamente nos manifestámos - os Comandos têm vindo a ser alvo da
mais sórdida campanha para denegrir a sua imagem e competência, pretendendo-se
assim atingir a sua coesão e os Valores em que acreditam, servem e defendem.
E com eles, como objectivo último, a Instituição Militar em que se integram.
19 Comandos foram entretanto constituídos arguidos num processo que em breve
iniciará a fase de julgamento.
É do conhecimento de todos que a situação destes militares tem sido votada a um
total alheamento e indiferença pela Instituição em que se integram, que nunca lhes
manifestou qualquer solidariedade institucional nem preocupação pelos constantes
atentados à sua dignidade, idoneidade e bom nome, não lhes permitindo, inclusive,
participar em missões internacionais, não os promovendo e nem sequer lhes dando
apoio judiciário.
Em consequência, estes militares vêm-se na necessidade de arcar com custas judiciais e honorários dos seus representantes de defesa, não tendo, face aos vencimentos que auferem, condições sócio-económicas compatíveis com tais encargos,
sendo necessário o recorrente recurso a colectas de camaradas e à representação
por defensores que advogam a título gracioso, situação que, a curto prazo, se tornará,
por certo, insustentável.
É de elementar justiça deixar aqui um muito sentido agradecimento aos advogados
e sociedades de advogados que de forma pro bono têm vindo a apoiar alguns dos
nossos camaradas, assim como às Instituições sócio-profissionais que de forma tão
empenhada lhes têm também prestado a sua solidariedade e apoio.
Mas não é suficiente - por isso, a Associação de Comandos abre uma Conta Solidária
apelando aos Comandos e aos Homens de Boa Vontade para que nela depositem,
sempre que possível, a sua ajuda para se poder acudir aos avultados custos de um
processo como este.
Contamos com o apoio de cada um de vós!
A Associação de Comandos agradece-vos.
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MAMA SUMÉ
O President da Direcção Nacional
José Lobo do Amaral
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SERÁ ESTA A APREGOADA “SUPERIORIDADE MORAL DOS
COMUNISTAS”?

“Rede Vermelha”: autarquias do PC
dão milhões a empresas de camaradas
O Diabo
Uma grande investigação jornalística do repórter Rui Pedro Antunes,
do ‘Observador’, revelou a última semana a existência de “uma
rede vermelha de adjudicações entre empresas ligadas ao PCP e
municípios controlados pelo partido. Vinte e três autarquias e seis
outras entidades públicas lideradas pela CDU adjudicaram, desde
2009, contratos de mais de 2 milhões de euros a cinco empresas
geridas por militantes do PCP. A maioria destes contratos são por
ajuste directo e referem-se a serviços diversos que vão desde a
mediação de seguros a assessoria de comunicação”.
A revelação do ‘Observador’ dá nova dimensão ao escândalo,
conhecido há um mês, da
adjudicação (por 11 mil euros
mensais) dos trabalhos de
manutenção de paragens
de autocarro do concelho
de Loures, dominado pela
CDU, a um desempregado
que por sinal é genro do
secretário-geral do PC, Jerónimo de Sousa.
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Um dos casos mais paradigmáticos de empresas beneficiárias da
boa-vontade dos comunistas recenseadas por aquele jornal ‘online’
diz respeito à seguradora Ponto Seguro, que “tem ganho de duas
formas com as autarquias PCP ao longo dos últimos anos: pagamentos
directos das autarquias por consultoria; e contratos no valor de zero
euros, nos quais ganha a exclusividade de mediar a contratação
de seguros em várias câmaras. Em 60 contratos públicos da Ponto
Seguro, dois terços foram estabelecidos com autarquias comunistas
em contratos feitos maioritariamente por ajuste directo. Só de forma

Contra o SNS				
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directa, as autarquias, empresas municipais e intermunicipais ligadas
ao PCP gastaram mais de um milhão de euros (correspondentes a
40 contratos que renderam pelo menos 826.630 euros à empresa,
mas aos quais acresceu IVA)”.
São inúmeras as ligações da Ponto Seguro ao Partido Comunista:
“desde logo, o gerente da empresa é Vasco Hernandez Pinheiro,
que já foi candidato a vereador da câmara de Portimão nas listas
da CDU. Há ainda dois sócios da empresa com ligações ao PCP:
António José Casmarrinha é actualmente deputado municipal
comunista na Assembleia Municipal de Grândola, e José Castanheiro
já foi também deputado municipal em Olhão, eleito pelas listas da
CDU. Há ainda vários militantes do PCP que são funcionários, como
é o caso de Vítor Cercas Mota, que chegou a assinar um contrato
entre a empresa e uma das câmaras lideradas pelo PCP. Já integrou
igualmente as listas da CDU à câmara municipal de Almada”.
Mas “as ligações ao partido não se ficam por aqui. A Ponto Seguro
é detida a 99,80% por uma cooperativa, a Mútua dos Pescadores,
que tem fortes ligações ao PCP. Desde logo, há três militantes que
são membros do Conselho de Administração: João Paulo Quinzico
Delgado, membro da direcção regional do PCP de Leiria e número
três da lista às legislativas em 2015; José Luís Cabrita, deputado
municipal do PCP em Santarém; e Filipe Dias Marques, que integrou
as listas da CDU à Assembleia Municipal do Barreiro nas últimas
autárquicas.
Além disso, António José Casmarrinha e José Castanheiro (que são
administradores da Ponto Seguro) também têm cargos na Mútua:
o primeiro como secretário da Assembleia Geral, o segundo como
vogal da Comissão de Vencimentos”.
E o ‘Observador’ acrescenta: “Além das ligações a autarquias do
PCP, a Ponto Seguro é ainda uma espécie de seguradora oficial da
CGTP-IN, sindicato fortemente influenciado pelo PCP. Desde 7 de
Julho de 2016 que a central sindical tem no seu ‘site’ um apelo (que
continua disponibilizado) numa nota que é, no fundo, publicidade. O
texto explica que a CGTP-IN ‘estabeleceu um protocolo com a Ponto
Seguro’ que tem por ‘objectivo assegurar, aos sócios dos sindicatos
seus filiados, contratos de seguro.”

Por José Oliveira

Tradução: BASTA!!

Tradução: BASTA !

LEMBRETE 12239

LEMBRETE 12241

Fazem greve os enfermeiros,
Nos Hospitais do Estado!..
Nos privados, são cordeiros,
Mesmo em trabalho forçado!...

Há fervorosos grevistas.
Que são, também, empresários,
Que negam quaisquer conquistas,
Quando eles pagam salários!..

LEMBRETE 12240

LEMBRETE 12242

Trabalham mais, nos privados,
E pagam-lhes muito menos!...
Aí, que são mais explorados,
Não reclamam! São serenos!

Vemos, portanto, o Privado.
Combater o SNS!...
Tem, até, financiado
Quem os doentes esquece!...
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Immigration : accélérer ou ralentir ?

Pyrénées-Orientales : les loups ne se
cachent pas toujours pour mourir

« Le gouvernement aura une obligation stricte de résultats en matière de réponse
aux besoins des entreprises en personnel et d’intégration économique, sociale et
culturelle des immigrants. »

Près du village d’Angusturine, un loup sauvage est venu vivre ses dernières heures
avec une jeune fille, raconte avec émotion « L’Indépendant ».
Par LePoint.fr

Pierre Fortin Photo : Daphné Caron

Le loup a été euthanasié quelques heures après avoir été recueilli.
Photo d’illustration.
C’est une histoire incroyable. Celle d’une rencontre entre l’homme et la nature,
dans ce qu’elle a de plus sauvage, mais aussi de plus émouvant. Une habitante
d’Angusturine a recueilli pendant quelques heures un loup sur le point de mourir,
narre le journal local L’Indépendant.
En 2016, le Conseil consultatif en matière de croissance économique (comité
Barton) a proposé une augmentation de 50 % des quotas généraux d’immigration
au Canada. Il voulait voir passer les admissions annuelles de 300 000 à 450 000
en cinq ans. Au Québec, une telle hausse aurait porté les admissions de 50 000
à 75 000 par année. Les membres du comité ont cru sincèrement qu’une telle
accélération aiderait à combattre le vieillissement et à résoudre les pénuries de
main-d’œuvre. Malheureusement, ils ont triplement erré.
Car, tout d’abord, la recherche contemporaine a montré que l’immigration
n’empêchait pas la population de vieillir. L’âge moyen des nouveaux arrivants
est inférieur à celui de la population d’accueil, mais ils emmènent avec eux
leurs enfants et leurs parents. Cela est parfaitement acceptable, mais a comme
conséquence que l’effet final sur le vieillissement est microscopique. Après
l’avoir constaté dans une étude récente, le président de l’Institut C.D. Howe, Bill
Robson, a conclu de façon lapidaire : « L’immigration n’a absolument rien d’un
élixir de jeunesse. »
Deuxièmement, l’idée qu’une plus forte progression de la population en âge de
travailler, qu’elle vienne de l’immigration ou d’ailleurs, fait diminuer les pénuries de
main-d’œuvre est contredite par les faits. Si c’était le cas, l’intensité des pénuries
de main-d’œuvre serait plus faible aux États-Unis, et plus forte au Japon, par
rapport au Québec, puisque cette population est en croissance aux États-Unis,
en légère décroissance chez nous, et en décroissance rapide au Japon.
Comme l’a résumé le grand économiste canadien Alan Green, de l’Université
Queen’s : « Au XXIe siècle, l’immigration va se justifier par sa dimension sociale
et humanitaire beaucoup plus que par le rôle économique qu’elle joue. »
Or, c’est exactement le contraire qui est observé : les emplois non pourvus
sont deux fois plus nombreux aux États-Unis, et deux fois moins nombreux au
Japon. L’explication est qu’avec plus de personnes actives il y a plus de revenus
dépensés en biens et services, et donc une demande accrue de main-d’œuvre
pour les produire. Et rien n’empêche cette augmentation de la demande de maind’œuvre d’excéder l’offre accrue. Ainsi, un plus grand nombre de personnes
en âge de travailler peut très bien conduire à une aggravation, plutôt qu’à un
soulagement, des pénuries de main-d’œuvre.
Troisièmement, la cause vérifiée des pénuries de main-d’œuvre au Québec
est simplement que le taux de chômage est très bas partout en Amérique du
Nord. L’économie est présentement aussi dynamique qu’il y a 50 ans, à l’époque
d’Expo 67. Il reste de moins en moins de candidats disponibles pour répondre à
un nombre d’offres d’emploi qui croît à un rythme d’enfer. Recruter sélectivement
des travailleurs étrangers est une des solutions intelligentes à adopter. Mais
augmenter rapidement les quotas généraux d’immigration pour affronter des
pénuries particulières de main-d’œuvre n’en est pas une. Elle aurait pour effet
d’aggraver le chômage des immigrants récents et de renforcer la résistance
sociale à l’immigration. Autrement dit, vouloir aller trop vite risquerait de nous
faire reculer au lieu d’avancer.
La recommandation du comité Barton de hausser rapidement l’immigration de 50
% était donc mal avisée. L’immigration doit continuer, bien sûr, mais il n’y a pas
de justification économique sérieuse à en accélérer le rythme inconsidérément.

Tout commence il y a deux semaines, le 12 janvier. Ce jour-là, Lindsay Négre
fait une rencontre exceptionnelle. Passionnée de photographie, elle tombe nez
à nez avec un loup. « Il était assis. Je suis restée à l’observer une vingtaine de
minutes. J›étais à 10 mètres, c’était incroyable.» L’histoire aurait pu ou même
aurait dû en rester là, mais le 19, elle voit à nouveau l’animal. Puis ce mardi 29
janvier. Mais cette fois, c’est pour un bien triste épilogue. « Je suis allée voir dans
les parages si je le revoyais. Il était là. Non, je n’ai pas eu peur. Je me suis vite
rendu compte qu›il était vieux et qu›il était en fin de vie. Il ne pouvait pas être
agressif. Mais j›ai gardé une distance de sécurité au cas où. Il titubait, il n’arrêtait
pas de tomber la tête dans la neige, il n›arrivait pas à garder l›équilibre. Il partait
au milieu de la route et je ne voulais pas qu›il se fasse renverser par une voiture.
Alors, je l’ai fait rentrer dans le garage d›un ami et je l›ai mis à l’abri » explique-telle à L’Indépendant.
L’animal euthanasié
Lindsay Negre alerte ensuite les autorités. Une intervention est alors déclenchée
par le sous-préfet. Les pompiers, les services de l’office national de la chasse et
de la faune sauvage (ONCFS) et un vétérinaire sont envoyés sur les lieux. Mais
ils ne peuvent plus rien faire. Souffrant de dénutrition, sans doute victime de la
gale et parasité, l’animal ne répond plus aux stimulus. Le vétérinaire prend donc
la décision de procéder à son euthanasie. Selon les premières analyses, le loup
serait de souche italo-alpine et était très vieux.
Si la décision prise par Lindsay Negre d’emporter avec elle l’animal peut sembler
dangereuse, Jeremy Binder, agent à l’ONCFS, relativise la situation. « On
dénombre dans le monde 3 à 4 attaques de loups sur des adultes ou des enfants
depuis 1945 : une en Espagne en 1973, d’autres en Inde. En comparaison,
chaque année en France, 20 à 30 personnes meurent de piqûres d’abeilles. Et il
y a plus d’attaques par des Wapiti au Québec ou au Canada que celles des loups
ou des grizzlis. » Sur les réseaux sociaux, sa bienfaitrice ne regrette rien. « Je ne
t’oublierai jamais », écrivait-elle ainsi mercredi soir.
La musique italienne nous donne la clé : y aller allegro ma non troppo.
Mais est-ce que le repli stratégique temporaire à 40 000 nouveaux arrivants par
année, annoncé par le premier ministre Legault, est la bonne décision à prendre ?
Difficile de trancher. Chose certaine, le gouvernement aura une obligation stricte
de résultats en matière de réponse aux besoins des entreprises en personnel et
d’intégration économique, sociale et culturelle des immigrants.
Au Québec, la francisation des immigrants est capitale pour réussir leur intégration
économique. Les professeurs Gilles Grenier et Serge Nadeau, de l’Université
d’Ottawa, l’ont clairement démontré en produisant une analyse détaillée des
données du recensement du Canada. Ils ont trouvé que la raison fondamentale
de la plus grande difficulté des immigrants à s’intégrer au marché du travail de
Montréal plutôt qu’à celui de Toronto est que la connaissance du français est
moins répandue et moins payante à Montréal que la connaissance de l’anglais
l’est à Toronto. Ils en ont conclu que donner plus d’importance à la connaissance
du français au Québec est justifié non seulement pour des raisons culturelles,
mais aussi pour des raisons économiques. Cela sera d’ailleurs d’autant plus
nécessaire si on veut voir plus d’immigrants s’installer dans nos régions hors de
Montréal.
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Um retrato da situação actual que deixa adivinhar a nossa miséria futura,
se não houver Homens competentes, patriotas e corajosos que façam uma
profunda reforma estrutural, sem demora.
GOVERNO

Como garantir que Portugal ficará
sempre pobre
Por José Manuel Fernandes

Os partidos tomaram conta do Estado e já nem disfarçam. O Estado por sua
vez trata de comandar tudo na sociedade, obsessivamente. Agora já só nos
faltava mesmo a regionalização para o saque ser total.
O que é que faz que os portugueses sejam tão bons como os melhores
quando saem de Portugal e, em Portugal, tudo isto seja sempre a mesma
vil e apagada tristeza? Ou seja, tenhamos qualidades e condições para ser
um país rico, mas afundamo-nos na cauda da Europa, continuando a ser
ultrapassados pelos recém-chegados?
Há uma explicação simples: tudo neste país está feito para as redes de
amigos, não para os portugueses. Não é mal recente, mas é mal de que
todos os dias temos notícia.
Se alguma virtude houve nestes anos de geringonça foi tornar claro que
nada nem ninguém escapa à “Lei de Ferro da Oligarquia” descrita pelo
sociológo alemão Robert Michels na sua célebre e influente obra de 1911,
mas porventura num grau que nem ele imaginou: não só os aparelhos
partidários tomaram conta dos partidos, como os partidos tomaram conta do
Estado e dividem entre si os despojos.
Já não há virgens, porque já tivemos Ricardo Robles no Bloco e temos agora
uma avalanche de histórias sobre uma rede vermelha de empresas que
parasita as autarquias do PCP.
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Também deixou de haver pudor: este Governo não tem a menor das
preocupações em seguir as regras da CRESAP e recorre sem decoro à figura
do “regime de substituição” para fazer nomeações permanentes e colocar
“boys e girls” como se não houvesse amanhã. Ao mesmo tempo que isto se
passa no topo da administração pública, na base a operação de “integração
dos precários” serviu as clientelas do Bloco e lugares que deviam ter sido
preenchidos por concurso, foram preenchidos… porque sim.
Os nossos partidos são partidos do Estado, porque foi assim que a nossa
democracia nasceu em 1974, e são partidos que ocuparam o Estado,
porque sempre foi essa a sua cultura e velha de séculos a tradição de viver
“encostado à Corte”.
Nestas décadas de democracia houve camadas que foram sendo colocadas
sobre camadas e camadas sobre mais camadas, e a sofreguidão é infinita.
Hoje nos partidos as carreiras fazem-se entre os lugares no Estado, os
lugares políticos (incluindo as assessorias) e os contratos de fornecimentos
de serviços ao Estado. É uma sarna que infesta a administração e um peso
que a paralisa, pois vive a par com legislação que só existe para justificar a
sua existência e complicar a vida dos cidadãos.
Como se isto tudo não fosse já suficientemente trágico, querem acrescentarlhe a obscenidade da regionalização e, de caminho, já se vão aboletando
com o que podem. Os gerontes do bloco central, que deviam recolher a
penates e evitar sair à rua com vergonha do país que deixam às próximas
gerações, apresentam-se agora como “sábios”, passeiam-se pelas televisões
com pacóvios a reverenciá-los como “senadores”, e tomaram agora conta de
uma dita “Comissão Independente para a Descentralização” que, vejam lá a
coincidência, só integra defensores da regionalização.
A presidir à coisa está um dos portugueses que mais caro custou ao país
nas últimas décadas, não pela venalidade que outros praticaram (bem pelo
contrário, honra lhe seja prestada), mas pelas políticas desgraçadas que
promoveu: João Cravinho. Basta dizer que foi ele o verdadeiro inventor das
SCUTs e que teve um importante papel nas nacionalizações para termos
uma ideia do passivo que deixou, mas mesmo assim não desarma e continua
a ter mão leve quando toca a passar cheques: agora quer pagar 135 mil
euros a Freitas do Amaral para um estudo sobre regionalização, pretende no
total gastar em seis meses de “estudos” da sua comissão o orçamento de
dois anos da Assembleia da República para esse tipo de trabalhos e, com
a arrogância típica dos que se acham pais do regime, disse ao Expresso
que não aceita que o Parlamento se recusa a pagar as contas que ele acha
“razoáveis”.
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Perguntar-se-á: mas por alma de quem se atura tal arrogância? A resposta
é simples: os lugares que há para distribuir já não chegam, os partidos
precisam de mais, a “descentralização” foi um número de circo ensaiado por
Costa e Rio que correu mal porque não houve dinheiro para distribuir, pelo
que agora só resta a fuga em frente. O Estado tem de ser maior para aplacar
a sofreguidão dos nossos partidos.
Este Estado maior de que falamos nem sequer é um Estado com melhores
serviços públicos. É apenas um Estado com mais empregos públicos (que são
também mais votos enquanto as prioridades políticas foram aquelas que têm
sido), mais lugares para distribuir e, o que é porventura ainda mais dramático,
um Estado com mais regulamentos, mais serviços, mais capelinhas, mais
labirintos para percorrer e para abafar a economia produtiva.
Quem quer que alguma vez na vida tenha tido de tratar do mais simples
processo de licenciamento põe as mãos na cabeça só de ouvir falar de
regionalização, pois sabe que, com mais ou menos conselhos de “sábios”,
o resultado final será sempre mais uma camada de burocratas a complicar
a vida dos cidadãos. Sempre foi isso que aconteceu no passado, porque
haveria de ser diferente no futuro?
Não, não vai ser diferente. Porque ao lado dos “amigos” dos partidos, há
os “amigos” dos negócios, os “lá de cima”. Querem um exemplo? Pensem
em todos os que estão naquelas linhas apagadas do relatório da auditoria
da Caixa Geral de Depósitos. Pensem no esforço que tem sido feito para
que não se saiba tudo o que se passou no banco público. Recordem-se de
como nesses negócios se misturaram banqueiros, grandes escritórios de
advogados, lideranças partidárias, ministros e ex-ministros, empresários
espertalhaços e por aí adiante, num caldo de cultura que só foi quebrado pela
bancarrota e pela chegada da troika, e mesmo nessa altura certas lógicas só
foram rompidas porque houve um primeiro-ministro que disse não a quem
não estava habituado a ouvir negativas.
Custa muito ver, mas a verdade é que este circuito dos amigos “de cima” foi
abalado mas está a recuperar, e só não estará de melhor saúde porque a
nossa economia se abriu mais ao exterior e nos bancos já mandam sobretudo
espanhóis e chineses, o que faz muita diferença – para melhor. Os de cá, os
do costume, continuam a achar que é mais seguro contar com o favor dos
ministros do que com o dos clientes.
Este Governo podia estar a ter a melhor política económica, que não está
a ter, podia não estar a comprometer o SNS, podia não estar a dar cabo da
meritocracia na escola pública, podia não estar a deixar cair aos pedaços
a ferrovia, que mesmo assim podíamos ter esperança de vir a sacudir a
pobreza secular. Mas quando tudo o que é feito vai no sentido de reforçar as
características estatizantes, burocráticas e oligárquicas do país que somos,
não temos esperança. Quando tudo é feito para abafar a diferença, impedir
ideias novas, distorcer a concorrência, proteger os instalados, não temos
senão um triste futuro.
Ora é precisamente isso que está a ser feito.
Por conveniência dos partidos, que têm de servir a ancestral fominha de
lugares (é por isso, e por mais nada, que nada podemos esperar do PSD
que temos, pois este verdadeiramente já só deseja umas sobras à mesa do
Orçamento).
Por ideologia, pois a gerigonça atira a matar a tudo o que seja concorrência,
iniciativa autónoma, possibilidade de sucesso fora das malhas estritas do que
pode ser controlado pelo poder político.
Por tradição, pois um país que nunca soube construir instituições fortes e
independentes tem imensa dificuldade em lidar com elas (e é ver como esta
maioria geringonçal se tem encarregue de as desvitalizar ou controlar, sejam
entidades reguladores, sejam instituições fiscalizadores, só não indo mais
longe porque está manietada pelas regras europeias).
É revoltante, profundamente revoltante, verificar que quando o país precisa
que descompliquem, que o libertem da camisa de onze varas que são
regulamentos em cima de regulamentos e serviços e servicinhos cheios
de gente a lutar pelo seu pequeno lugar de tiranetes da mais abstrusa
interpretação legal (o que também favorece a pequena, média e grande
corrupção), um conjunto de bonzos, cheios de arrogância, anda a conspirar
para acrescentar ainda mais uma camada ao Estado e uma nova prateleira
para colocar “boys” e “girls”.
É assim que garantimos a miséria do nosso futuro. Eles vão-se safando. Nós,
como país, ficaremos sempre pobres. O resto serão sempre promessas vãs.
Está nos livros porque falham as nações e nós fazemos questões de cometer
todos os erros possíveis.
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Une RÉGION à se remémorer et à vivre

Trás-os-Montes est une terre de fraternisation collective très riche maintenue
jusqu’a nos jours. Fruit d’origines diverses, nobles et populaires, associ6es
pour un objectif vraiment particulier où chacun s’intéresse a autrui et cherche
accroitre la félicite de l’autre. L’esprit régnant est peu propice aux ostentations :
la terre est sombre et fertile, sombres sont les parures qui la couvrent, jonchées
de voiles blancs de neige froide qui invite au rapprochement des personnes
et qui, dans les hauteurs, dessinent des étoffes de blancheur; exactement là
où l’été déploie des taches multicolores de bruyère et de genet. Et même si
en été subsiste l’ambiance pastorale
d’une flute en roseau qui résonne dans
les montagnes, c’est la cornemuse
que I’on entend toute l’année retentir,
solennelle, sur les calmes plateaux.
Tantôt ce sont des fleurs blanches
comme la neige qui poussent dans
les amandiers du nord-est. Tantôt les
arbres sont couleur châtaigne. Des
châtaignes et des amendes, lorsque
Trás-os-Montes se dévie vers le Douro,
l’on prépare des mets gastronomiques
remarquables. C’est à table que le peuple de cette région se révèle. Les portes
aux vieux verrous sont toujours grandes ouvertes aux amis et celui qui se
présente pour le bien est toujours un
ami. Une table qui comme le veut la
tradition est garnie de viandes fumées
et de saucissons, près d’une cheminée
ancienne où les braises et la fumée
créent des plats typiques composés de
viandes de bonne qualité tels que le porc, animal toujours privilégie et nourri de
pommes de terre et de seigle, les cultures dominantes de la région; le gibier, qui
foisonne et constitue un menu de grande importance et le bœuf qui provient de
races autochtones aussi significatives que celles de Barroso, de Marão et de
Miranda. La «posta» de Miranda est
très appréciée, surtout lors des fêtes
et «romarias» durant lesquelles la joie
et I’enthousiasme surgissent comme
manifestation évidente de l’âme des
habitants de Trás-os-Montes.

À la rencontre de l’histoire
Miguel Torga, grand écrivain de cette
région, l’a surnomme «le Royaume
Merveilleux».
Et il le fit en connaissance de cause. Né dans les plis rocheux des montagnes,
emplies d’ondulations granitiques où de longues années durant, pierres et
châteaux se cofondèrent, le Portugal possède ici une structure solide marquée
par des frontières naturelles presque inaccessibles renfermant des richesses et
des qualités qui vinrent consolider une nationalité.
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parmi les rochers, avec lesquels s’harmonise en consonance. Ce sont les
extases d’une intelligence partagée
entre la nécessité de survivre et le
désir de propager son esprit généreux
façonné par l’intériorisation de son
existence. Chaque village est pays
de maintes légendes qui content
en fait une réalité estompée des
grands événements ourdis dans les
zones proches des confins du pays
où éclatèrent traditionnellement les
conflits entre ceux qui convoitèrent ce
coin du monde et ceux qui luttèrent
pour le conserver.
Chaque peuple de passage dans cette
région laissa d’innombrables vestiges,
dont les plus notables sont les voies et
monuments d’une romanisation qui a
bousculé cette terre, de part et d’autre.
Enfin, dans «le Royaume Merveilleux»,
qu’il s’agisse de paysages ou de convictions, Trás-os-Montes possède des
pages d’histoire ancestrale, opulente
et enviée, de par ses châteaux, ses
cathédrales, sa noblesse et sa force de
volonté, qui émergent de l’œuvre de
plusieurs poètes, qui ne se lassèrent
guère de la chanter.
Les parcs nationaux et naturels.
Peneda-Gerês, Montesinho, Alvão et
Douro. Les plaisirs de la chasse au
gros gibier et à plumes, la pèche dans
les innombrables barrages et rivières
d’eau pure et cristalline.
Les émotions du parapente,
l’U.L.M., du golf et du tennis.

13

de

Les traditions d’un peuple que l’on
découvre chaque jour; les gens,
tellement hospitaliers et aimables, que
l’on veuille rencontrer à nouveau. La
gastronomie et l’artisanat comme nul
part ailleurs.
Les rivières magnifiques serpentent
les vallées aux mille teintes vertes;
les richesses et les secrets enfouis
dans les montagnes se dévoilent peu
à peu. Les peintures rupestres, les
dolmens, les castrums, les mines d’or,
les ponts romains et médiévaux ainsi
que les bornes milliaires. Les églises,
les chapelles et les châteaux altiers
sont les points de repère d’une histoire
richissime.
Les thermes dans les parcs bucoliques
ou l’on recouvre la santé et I’on se
repose de la vie dure et agitée de tous
les jours.
Enfin, la nature et l’air pur sent les
caractéristiques du doux et tendre, bien
que fort, paysage de Trás-os-Montes.

Plusieurs aspects caractérisent la
rigueur de la structure de cette terre et
c’est ainsi depuis toujours.
De nombreux témoins historiques très
anciens, depuis le néolithique, des
temples et des objets nous content
l’histoire de son peuple et montrent
la créativité et révolution féconde de
I’homme qui, s’est toujours refugié

ICEP
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Movimentos sociais, religiosos, culturais e
políticos
Verdadeiramente, as classes populares só começaram a entrar como
protagonistas na esfera política – isto é, imiscuindo-se nos assuntos de Estado
e nos negócios públicos – com o advento da Modernidade, em particular na
Revolução Francesa. Até aí haviam sido, neste campo, massa-de-manobra
para a acção intencional de soberanos, de poderosos generais ou grandes
senhores em títulos e cabedais, com meros fogachos violentos de protesto
ou reivindicação quando a sua sobrevivência chegava aos limites, perante
impostos, corveias, requisições ou uma tremenda desigualdade no acesso à
terra, da qual quase todos dependiam.
Nos dois últimos séculos do segundo milénio DC, o “povo” emergiu como
actor decisivo em muitos debates e contendas nacionais, intervindo aqui e
ali com a sua força colectiva esmagadora, mas mais frequentemente sendo
usado como argumento e justificação para o agir das elites políticas que se
iam afirmando como seus representantes ou para, também em seu nome,
os detentores do poder conterem ou reprimirem manifestações de rebeldia,
ou então acenarem às massas com projectos expansionistas onde elas
poderiam vir a encontrar o seu maná. Foi nesta base que se vieram a formar
facções, líderes carismáticos, caciques e correntes sectárias perduráveis,
cujos objectivos e ganância de acesso ao poder (partilhado ou mesmo
açambarcado, e às benesses dele decorrentes) só eram igualados pela
animosidade com que encaravam os seus adversários.
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Algumas consciências mais perspicazes e com algum sentido crítico do
passado perceberam que, assim como as crenças religiosas haviam
sido capazes de ir alterando o mundo sem necessariamente disporem
dos instrumentos coercivos dos governos, também certas “ideias justas”
poderiam, a prazo, ir trilhando o seu caminho entre os indivíduos e as
comunidades, com o fim de melhorarem estruturalmente a sua existência.
Os pensadores “iluministas” foram decerto fundamentais para enfraquecer
os poderes religiosos que ainda tanto condicionavam a Europa. Mas, longe
dos paroxismos revolucionários e das mobilizações patrióticas que envolviam
volumosas populações, foi o abolicionismo humanitarista que primeiro se
configurou como movimento social moderno, desinteressado do poder de
Estado e visando, por uma acção continua e não-radical de educação, de
influência e de pressão junto dos órgãos cimeiros das nações, as reformas
legislativas e de costumes necessárias para acabar com a escravatura, o
seu tráfico e a sua justificação económica, com os haréns e os eunucos,
tentar melhorar a sorte das mulheres prostitutas e, em geral, retirar o sexo
feminino da condição social subordinada que desde sempre fora a sua.
Pouco participou este movimento na queda dos regimes políticos tirânicos e
imperiais, e nada na substituição da guerra por processos menos destrutivos
nas relações entre os estados, a não ser algumas novidades na prática de
arbitragens para resolver certas pendências internacionais, na habituação a
algumas normas de regulação multilaterais e na fixação convencionada de
um esboço de direito humanitário.
Um pouco da sua senda, mas com larga influência do revolucionarismo
político herdado das épicas Bastilhas, o movimento operário constituiu-se
em poucas décadas com uma marca de classe social (útil mas subordinada)
e um sentido internacionalista que superou em ambição transformadora tudo
o que até então se conhecera como dinâmica de aceleração da história.
Desafiou as leis da economia, forçou reformas da acção social do Estado
e avanços do direito internacional, e alterou os panoramas partidários,
fosse no respeito das regras democráticas ou por meio de golpes de força
que, nalguns casos, conquistaram o poder e instauraram regimes de uma
natureza até então desconhecida, mas de tipo ditatorial. Em alguns países
europeus, houve esboços de movimentos camponeses que procuraram
seguir-lhes o exemplo, porém com um sucesso muito reduzido.
Os movimentos religiosos (se assim lhes podemos chamar) são de
uma espécie diferente. Têm no cerne uma cosmovisão – do Universo,
da Natureza, do Homem e do Tempo – que responde às mais simples e
imediatas perguntas que qualquer ser pensante sempre se coloca (porquê?
porquê? porquê?), mas fazem-no invariavelmente (ao contrário da ciência)
de uma maneira afirmativa e inapelável, a partir de algum fenómeno
extraordinário de revelação divina a um profeta ou da profunda introspecção
de um inspirado. Assim considerados, podemos dizer que são estes os
fenómenos sócio-culturais mais antigos que conhecemos e perduraram
ao longo dos tempos, arriscando-se ainda a persistirem indefinidamente.
Uns, mais fechados e herméticos, mantêm-se por reprodução endógena do
grupo; outros, são messiânicos e proselitistas, buscando a conversão de
terceiros. Todos incluem uma dimensão transcendental, rituais e exercícios
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disciplinares de auto-controlo das pulsões próprias naturais, de interditos e
objectos sagrados, de valores comportamentais, de recitações e momentos
de recolhimento interior, bem como gestos formalizados de integração
comunitária. E é aqui que, quase sempre, tendem a diferenciar-se entre si
(e não poucas vezes a chocar-se) – seitas, igrejas, textos, templos, ícones e
hierarquias sacerdotais – os diversos movimentos e identidades religiosos;
porém, só mais raramente face aos profanos, vistos antes como motivos de
missão e salvação.
Podemos ter assim uma história das religiões, como também é legítimo que
o pensamento científico busque a compreensão das características e do
alcance dos movimentos religiosos, como expressão cultural, e nas suas
interconexões com outros domínios da vida social (a política, a economia, a
inserção geo-climática, etc.).
Quanto ao que poderemos designar por movimentos culturais, esses,
apesar de terem uma história também longa, conheceram etapas e
modos de propagação muito diferentes entre si. Durante séculos e
milénios plasmaram-se em objectos expressivos anexos à magnificência
das pequenas cliques de poder material e simbólico (reis, imperadores
ou sumos-sacerdotes), saídos da arte e do génio de alguns homens de
especial sensibilidade e talento: foram as “escolas” e os “estilos” com que
mais tarde classificámos a sucessão de típicas obras arquitectónicas,
picturais, escultóricas, musicais, dançarinas, teatrais ou recituais-literárias
que, fazendo sucesso no seu tempo, puderam ser preservadas e mostrar
para a posteridade a sua excelência. Os “artistas” configuraram assim, em
sucessivas centúrias, uma classe de gente à parte, quase sempre pobre
de dinheiros e estipendiada-a-soldo por poderosos, todavia incapazes de
penetrar as infinitas subtilezas das suas criações – que por isso, e só por
isso, os respeitavam. Este facto acabou por gerar nos produtores-de-arte
uma psicologia social própria e particular: ego-centrismo desmesurado;
desatenção aos custos e às consequências; envaidecimento pelos aplausos
suscitados; acentuada concorrência inter-pares. Daqui, sendo esta também
a percepção externa corrente acerca do grupo (que o meritório esforço
das academias e dos conservatórios, dos museus e das exposições não
alterou), nenhum especial mal veio ao mundo.
Contudo, muita coisa mudou também neste domínio com o advento da
Modernidade e a projecção pública e social multiplicada (pela imprensa,
os espectáculos empresarializados, a literacia decorrente da instrução
obrigatória, etc.) que, a partir daí, a cultura foi assumindo, incluindo pela
recuperação e reformulação de práticas populares recreativas antigas
(agora sob o modelo da folk art) e, já no nosso tempo, com a “cultura
para todos” e feita-por-qualquer-um da pop art (e em especial da pop
music), além das novidades técnicas da fotografia e do cinema, e das
formas maciças de difusão áudio-visual. Eis-nos pois chegados à época
em que, num ambiente geral de abundância de recursos de toda a ordem,
os referidos traços sócio-psicológicos do “meio artístico” se expandiram
notavelmente por camadas muito alargadas da população, especialmente
nos escalões etários inferiores, ajudando a configurar traços marcantes
daquilo que alguns designam por “individualismo e hedonismo de massas
contemporâneo”. Neste sentido, através de dinâmicas marcadas pela
novidade, pelas modas, a competição e a espectacularidade, podemos
também talvez falar de “movimentos culturais” com um grau de autonomia
próprio.
Finalmente, voltemos aos movimentos sociais e à política. No auge da
influência social atingida pelo operariado moderno, um conhecido sociólogo
francês (Touraine) definiu o conceito de movimento social com base na
existência auto-reconhecida pelos indivíduos que o corporizavam de
três “princípios”: identidade (uma noção do ser colectivo em que eles se
integram, neste caso a “classe operária” ou “os trabalhadores”); oposição
(o agente social que lhe faz obstáculo, ou seja, o patronato, eventualmente
também o governo); e totalidade (o campo em que um e outro se enfrentam,
que podia ser visto como o modo como se ia gerindo o desenvolvimento
económico e social ou, noutros termos, a historicidade). Posteriormente,
este conceito foi aplicado também a causas e movimentos interclassistas
como “os jovens”, o feminismo, o ecologismo, o pacifismo ou mesmo o
nacionalismo (de maneira mais problemática por Wieviorka, para o caso
polaco, sob o comunismo), não longe do modo ensaísta como o americano
Paul Goodman entrevira uma “revolução libertária” (cuja “logística”
assentava num “novo populismo”, na juventude como “contra-força” e num
despertar do “profissionalismo”) que se estaria a pôr em marcha contra o
“sistema organizado” estatal-capitalista, dominante no segundo pós-guerra.
É verdade que, ao questionar os princípios gerais em que assentam as
sociedades desenvolvidas actuais, qualquer um destes movimentos
sociais acaba por, ao menos implicitamente, desafiar os grandes
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interesses instalados, seja na esfera económica ou governamental, na
ordem simbólica da “normalidade estabelecida” ou no sistema de relações
internacionais. Nesse sentido, os movimentos sociais, mesmo aqueles que
recusam conscientemente intervir no espaço político dos partidos e das
ideologias, podem vir a levantar problemas cuja resolução implica cruciais
decisões-de-Estado que, em regimes democráticos, deveriam porventura
ser colocadas ao conjunto dos cidadãos. Pense-se, por exemplo, na opção
nuclear para resolver o paradigma energético, na “programação genética”,
na alienação de soberania em favor de uma entidade supra-nacional (caso
da UE) ou mesmo na negociação e arbitragem obrigatória para os conflitos
inter-estatais. Porém, para isso, é preciso que haja representantes idóneos
e intermediários isentos e competentes capazes de formular os termos
em que, com regras, consciência e ponderação, tais questões possam
finalmente ser dirimidas directamente por uma clara maioria da população,
sem espírito vingativo e, como se dizia no desporto, “com honra para os
vencidos”.
Porém, lembrando-nos dos urbanos protagonistas das “primaveras árabes”,
dos jovens “indignados”, do movimento dos “99%” ou agora do “me too”,
dos “gilets jaunes” ou do “populismo direitista” em germinação, cabe
perguntar se, estas, não serão expressões de um movimento social em
esboço mas, simultaneamente, já sem objectivo político atingível?! Numa
época de hiper-inflação informativa (muito alargada pelas “redes sociais”
e as fake news), os movimentos de protesto, no ciber-espaço ou mesmo
nas ruas (com ou sem violência), poderão então ser considerados como
os novos movimentos sociais possíveis no estado civilizacional a que
chegámos, à beira de proezas surpreendentes da ‘inteligência artificial’ e
talvez do início de uma colonização humana em novos planetas? Se assim
for, teremos provavelmente de rever a conotação positiva e socialmente
progressista que atribuíamos aos movimentos sociais clássicos (tanto as
correntes políticas emancipalistas como os cientistas sociais mais atentos
aos conflitos e simpatizantes “do ponto de vista dos mais fracos”), para os
encararmos sob uma neutralidade axiológica interpretativa mais rigorosa,
admitindo também sem preconceitos a hipótese reaccionária, autoritária e
liberticida.
Em tese, os movimentos sociais podem naturalmente gerar e sustentar
(no plano ideológico e até, em certa medida, partilhando entendimentos e
recursos humanos) formações que actuem no espaço político institucional,
embora sem alianças ou laços vinculativos. Isto, na medida em que o
movimento social tenha suficiente coesão, identidade e um projecto societal
(necessariamente, apenas nas suas grandes linhas) de molde a exigir uma
tradução e uma resposta política global, ou seja, que abale a orientação
seguida pelo conjunto da sociedade e pelo Estado que se lhe cola. Não
há uma incompatibilidade absoluta entre movimento social e acção política
(como pretendeu um certo doutrinarismo anarquista oitocentista), como não
há entre sociedade e Estado – sendo de resto cada vez mais íntima a sua
interligação, entranhada e complexa a teia de continuidades entre ambos
os domínios, distinguíveis para efeitos de análise mas absolutamente
interconectados quanto à acção que os faz mover.
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Em meados do século passado, a partir na noção político-filosófica
de “alienação”, certos sociólogos (v.g. Robert Blauner, Alienation and
Freedom, 1964) tentaram transportar este conceito para a análise das
atitudes dos trabalhadores industriais quando – efeito da extrema divisão do
trabalho-em-cadeia ou da monotonia da tarefa de alimentar uma máquina
especializada –, além do esgotamento físico, neles se produz uma espécie
de apatia provocada pela situação de uma cumulativa ausência de poder
(powerlessness), ausência de sentido (meaninglesseness), isolamento
(isolation) e algum tipo de “despersonalização” (self-estrangement). Será
esta uma descrição tipológica parecida com o que se passa neste século XXI
“no interior” destes movimentos de sociedade a que acima aludimos? Isto é,
sujeitos de acção – incluindo as manipulações informativas, a agressividade
psicológica, a ocupação do espaço público e, eventualmente, a violência
física – mas em grande medida alienados de objectivos de transformação
social?
Podemos também interrogar-nos sobre se as torrentes de refugiados e
emigrantes que vemos agora acorrerem às portas da Europa e dos Estados
Unidos podem ser entendidas como mais um tipo de movimentos sociais.
Sendo certo que as instituições Onusianas já tipificaram há muito o estatuto
jurídico de uns e de outros, também é verdade que, embora esses fluxos
integrem verdadeiros refugiados de guerra e verdadeiros desesperados com
as situações de miséria material existentes nos seus países, é suspeitosa
a simultaneidade e continuidade de tais fluxos, certamente acossados pela
necessidade mas também provavelmente incitados, apoiados e orientados
por “forças ocultas” (entre as quais se contam gangs de traficantes que lhes
extorquem tudo o que podem) e que os excitam para que exijam dos países
ricos o que não reivindicam dos seus próprios governantes (tantas vezes
corruptos). Nestas condições, tratar-se-á antes de correntes migratórias
pressionadas pela urgência e a aflição, que urge socorrer, atender e
tratar no plano humanitário, mas às quais não podemos atribuir qualquer
intencionalidade positiva de acção para uma mudança das condições
sociais. É legítima e genuína a procura de uma vida melhor para quem
padece de inúmeras carências, mas isso não deve ser confundido com uma
reivindicação de progresso social.
Os movimentos sociais de hoje são mais diversos, provisórios e inorgânicos,
também atravessados por clivagens e contradições que lhes dificultam
a expressão e o entendimento vistos do exterior. A comunicabilidade
permitida pelas tecnologias actuais estimula, em muito, a rápida circulação
de emoções e opiniões simples, seja em termos de protesto ou indignação,
seja em (talvez menos eficazes) canalizações de apoios ou contributos para
causas solidárias para com um valor ou bem público. Resta ver (verão os
nossos filhos) se isto não virá a ser usado para subverter e virar do avesso
os princípios de liberdade e de justiça pelos quais, desde há mais de dois
séculos, tantos têm lutado e não poucos se sacrificaram.

Neste caso, uma acção política fiel e intérprete dos desígnios de um
movimento social que ambiciosamente procurasse uma mudança social
profunda, teria que desligar-se da luta pela conquista e ocupação do
poder político (isto é, da cabeça e dos mecanismos do Estado), para se
preocupar fundamentalmente com a mudança profunda da cultura política
instalada (mais lenta ou mais rápida), a qual, como bem conhecemos, é
hoje quase totalmente virada para a preservação e cogestão do domínio
(por parte das elites partidárias, económicas e culturais) sobre a massa
das classes médias e populares. Dito sob forma de slogan: só participar do
poder governamental na medida em que isso possa mudar a cultura política
estabelecida! (O que significaria um esforço para recuperar a Política,
pensada à maneira de Platão.)
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UM ACONTECIMENTO QUE MERECE REPULSA ADEUS A UM SOLDADO!
E SURPRESA
“E esta terra onde agora descansam não é tanto como a recordação imortal
Na nossa turística capital que é a cidade de Lisboa, algo aconteceu que merece
uma reflexão profunda. A tragédia aconteceu na Calçada da Estrela, há dias
no restaurante “Tia Anica”. Um individuo de cerca de 47 anos ao sentar-se no
restaurante teve um fulminante ataque cardíaco, falecendo. O facto ocorreu
cerca das 12h30, com o estabelecimento cheio de clientes. Chamado o INEM,
que ao chegou atrasado, os clínicos tentarão todas as manobras de reanimação,
não conseguindo repor a vida ao cidadão. Morreu, paz à sua alma! O corpo caído
ficou tapado com um lençol branco, esperado que quem de direito autorizasse
a PSP a remover o cadáver. Espanto foi de todos ao receber do Comando da
PSP a mensagem de que não tinham viaturas para remover o corpo. Mas mais,
as viaturas há tempos que estavam inoperacionais. Mais informou a PSP de que
este serviço tinha sido adjudicado à Cruz Vermelha de Setúbal. Todos os que
presenciaram a cena ficaram completamente incrédulos.
Assim ocorreu e liberto o corpo, esperou-se cerca de 9 horas que chegasse uma
viatura, própria para este transporte, pertencente à Cruz Vermelha da Cidade do
Sado.
Não, não estou a brincar, foi mesmo verdade… Questiono eu: será que não há
dinheiro para arranjar estas viaturas acima referidas da PSP? Será também que
nos parques de estacionamento do Estado não existem viaturas adaptáveis, a
este serviço, a serem entregues à PSP?
Este é o estado do País que temos, hoje. Caros compatriotas, venham só de
férias, e apaguem as saudades, mas fiquem onde estão porque esta nossa terra,
hoje, mais parece um inóspito Estado do 3º Mundo!
Armando Rebelo

LIVROS SAÍDOS RECENTEMENTE
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1-O PROCESSO VIOLETA-PORTO EDITORA
Inês Pedrosa é uma jornalista altamente
credenciada no jornalismo de investigação. Esta
sua ultima obra narra-nos um romance que foi
um escândalo na década de 80. O PROCESSO
VIOLETA. É a história de uma paixão entre uma
professora e um seu aluno do qual engravidou. O
titulo tem uma prosa intrigante e emocionalmente
rica. Aconselhamos a sua leitura.
2-REGRESSO
À TUA PELEMARCADOR
Luz Gabás é uma
escritora catedrática, que nasceu
em Huesca, Espanha e que vive hoje numa
aldeola, algures nos Pirenéus Espanhóis. Esta
sua obra, confronta-se com o bem e o amor e o
mau e o demo. Vale a pena ler.
3-O PIROPO NACIONAL-GUERRA E PAZ
O titulo tem um
particular divertimento para quem
o lê e o conteúdo
refere-se ao portuguesíssimo “piropo” . No texto
existe uma boa
brejeirice,
que
diverte o leitor.
Leia e divirtase
também.
4 - D . I L D O
F O R T E S P A U L U S
EDITORA
D. Ildo Fortes é o 1º Bispo da recém criada
Diocese de Mindelo em Cabo Verde. A obra dános a conhecer o pensamento e o magistério
deste jovem Bispo na Diocese que preside. D.
Ildo nasceu na Ilha Cabo Verdiana do Sal. A obra
interessará a inúmeros leitores de Cabo Verde e
não só.

sempre renovada e enfocada em discursos e comemorações. Os homens
eminentes têm por túmulo a terra inteira”.
Oração de Péricles, 430 A.C..
O General Altino Amadeu Pinto Magalhães (1922-2019) deixou a nossa
convivência no passado dia 24 de Janeiro. Era um homem bom; foi um homem
bom. Teve uma vida longa e boa de 96 anos.
Transmontano de velha cepa – nasceu em Ribalonga / Carrazeda de Ansiães –
não alardeava as características mais expressivas dos arreigados descendentes
celtas da nossa terra, mas não deixava de ser uma pessoa entranhadamente
telúrica e um patriota de gema. Trás-os-Montes tem dado à Pátria incontáveis e
nobres guerreiros, sendo talvez a província do país que mais condecorados com
a Torre e Espada, produz.
Altino de Magalhães foi, ele próprio, um notável militar e combatente.
De compleição modesta e humilde, não foi em grandes feitos, desempenhos
fulgurantes ou no tilintar das condecorações, que Altino foi grande.
Mas foi-o alardeando as velhas virtudes militares, conforme o General Ferreira
Martins tão bem definiu: na Probidade e Discrição; na Obediência e Disciplina;
na Subordinação e Respeito; na Lealdade e no Patriotismo; na Fraternidade,
Dedicação e Confiança nos Chefes; na Solidariedade, na Camaradagem e no
Espírito de Corpo; na Coragem (física e moral); na Abnegação, Constância e
Resignação; na Generosidade na Vitória e Paciência na Adversidade. Finalmente
era dotado de Honra e Valor.1
Foi tudo isto que demonstrou ao longo da vida nos mesmos cargos e funções que
exerceu de onde destaco, uma comissão em Macau, como Capitão e em Angola
(onde já tinha servido por duas vezes), como Comandante do Sector do Uíge,
em 1972-74, sendo promovido a Brigadeiro, em 1973, e após o 25/4/74, sido
nomeado Comandante da Zona Militar do Norte, naquela província ultramarina.
Foi ainda Comandante-Chefe das Forças Armadas nos Açores no difícil período
de 1975-76.
Acabou Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, entre 1979 e
1984, concluindo assim, uma carreira que começou em Março de 1943, quando
entrou para o quadro permanente do Exército, na Arma de Infantaria.
1 General Ferreira Martins, “As Virtudes Militares na Tradição Histórica de
Portugal”, Edição da Liga dos Combatentes, Lisboa, Outubro de 1944.
Em todo o período conturbado de 1974-76 foi um elemento que muito contribuiu
com a sua inteligência, espírito de bem cumprir e serenidade, para a estabilização
da Instituição Militar.
2 Mais tarde foi Director do Instituto de Defesa Nacional e Presidente da Direcção
Central da Liga dos Combatentes, função em que conseguiu concretizar o
projecto do memorial de homenagem aos combatentes da Guerra do Ultramar,
junto á Torre de Belém, o que conseguiu no meio de grande adversidade e
escolhos.
3A sua boa formação impedia-o, por vezes, de ver o mal ou os vícios, em outros
de formação e carácter duvidosos, o que acontece frequentemente às almas
mais puras e cândidas.
Dotado de uma educação esmerada ultrapassou em muito a sua origem humilde
para se tornar um aristocrata do espírito, espantando os outros com a sua
lhaneza de trato.
Era um Homem de consensos, não de rupturas.
O desaparecimento físico do General Altino de Magalhães só será, porventura,
uma perda para o Exército, que tanto amou, para as Forças Armadas e para o
País, se a sua memória desaparecer das gerações futuras.
Que o Pai do Céu o sente ao lado dos melhores combatentes da Sua Santa Fé
pois é disso merecedor.
Meu General foi uma honra tê-lo conhecido.
João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador (Ref.)
2 Uma atitude que ilustra bem a maneira de ser do General Altino, ocorreu
algures, em 1975, quando foi “eleito” por larga maioria para Director da Arma
de Infantaria. Com firmeza declinou o cargo alegando “não querer participar no
saneamento de camaradas”.
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Le mystère Rudolf Hess enfin levé
Le prisonnier de Spandau, capturé par les Anglais en 1941, était-il l’héritier spirituel d’Adolf Hitler ? De nouveaux documents rouvrent la controverse. De notre
correspondante à Washington, Hélène Vissière.Fr

Hermann Goering (à droite) et Rudolf Hess (à gauche) lors du procès de
Nuremberg.
Qui était réellement « le prisonnier n° 7 » détenu à la prison de Spandau pendant
quarante ans ? Depuis la fin de la guerre, toutes sortes de rumeurs folles et de
théories fantaisistes ont circulé sur l›identité du prisonnier nazi. Officiellement,
c›était Rudolf Hess, adjoint et proche du Führer, qui a eu un drôle de destin.
En mai 1941, de manière bizarre, Hess s›envole en tenue civile dans un avion
qu›il pilote vers l›Écosse dans le but apparent d›essayer de négocier un accord
de paix séparé entre Berlin et Londres. Mais, lorsqu›il atterrit en sautant en
parachute, les Anglais l›arrêtent et l›enferment jusqu›à la fin de la guerre. Il sera
ensuite jugé par le tribunal de Nuremberg, condamné à une peine à perpétuité et
transféré en 1947 à Spandau, la prison forteresse de Berlin contrôlée en rotation
par les Américains, les Anglais, les Français et les Russes, où il était à la fin le
seul prisonnier. Il s›est suicidé à 93 ans, en 1987.
Mais, dès son arrestation, il y a des doutes sur son identité. Et à très haut
niveau. Le président Franklin Roosevelt est persuadé qu’il s’agit d’un imposteur,
tout comme Allen Dulles, le patron de l’OSS, l’ancêtre de la CIA qui envoie en
1945 un psychiatre à Berlin pour faire évaluer son état mental. C’est surtout W.
Hugh Thomas, un médecin britannique qui a travaillé à Spandau, qui propage
cette thèse. Il a vu Hess nu lors d’un examen médical et constate qu’il n’a pas
de cicatrices, alors qu’il a été blessé au poumon gauche lors de la Première
Guerre mondiale. Hess n’a pas non plus les dents écartées comme on le voit
sur certaines photos, il refuse de voir sa famille jusqu’en 1969, souffre soi-disant
d’amnésie, sans parler des incohérences sur les enregistrements radars, le plan
de vol… W. Hugh Thomas fait des recherches et conclut que le nazi est bien parti
pour l’Écosse, mais qu’il a été descendu au-dessus de la mer du Nord et que les
Allemands ont aussitôt envoyé un double en Écosse. À moins que ce ne soient
les Britanniques qui lui ont trouvé un sosie…

Un lieu de pèlerinage des néonazis
Tout cela paraît tiré par les cheveux parce que ça voudrait dire que Rudolf Hess a
réussi à tromper les Britanniques, dont certains le connaissaient avant la guerre,
mais aussi ses copains nazis, dont Hermann Goering et Joachim von Ribbentrop,

avec qui il était assis sur le banc des accusés à Nuremberg, Albert Speer, dont
il était très proche et avec qui il a été emprisonné, et surtout sa femme, qui lui a
rendu visite et a qualifié l’idée d’un double d’« absurdité totale ».
Mais les rumeurs ont continué. Après sa mort, Hess a été enterré dans la ville
de Wunsiedel et sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage des néonazis. En
2011, le gouvernement allemand a décidé d’exhumer ses restes et de les brûler,
empêchant ainsi toute analyse ADN. Enfin du moins le croyait-on jusqu’au travail
de détective d’un groupe de scientifiques américains et autrichiens.

Un autre parent éloigné qui a tenu à garder l’anonymat
En 1982, un médecin américain, dans le cadre d’un examen médical de routine,
a fait une prise de sang à Hess. Quelques gouttes ont été placées sur une
lame en verre pour être observées au microscope et vérifier les cellules, puis
le spécialiste l’a scellée hermétiquement avec la mention « Spandau #7 » et
l’a gardée pour ses cours à l’hôpital militaire de Walter Reed, à Washington.
Dans les années 90, un de ses collègues, Sherman McCall, a entendu parler
de l’échantillon. « J’ai d’abord découvert l’existence de la plaquette de sang
de Hess lors d’une remarque par hasard pendant que je faisais mon internat à
Walter Reed, a raconté McCall au New Scientist. J’ai découvert la controverse
historique quelques années plus tard. » Ça lui a donné des idées.
Il a contacté Jan Cemper-Kiesslich, un biologiste à l’université de Salzburg,
en Autriche, qui a extrait l’ADN de la plaquette. Il a fallu ensuite chercher un
parent de Hess. Outre le fait que c’est un nom courant, les descendants ne se
bousculaient pas pour se faire connaître. Les scientifiques ont d’abord obtenu
par un historien révisionniste britannique le numéro de téléphone de l’unique fils
de Hess. Manque de chance, il venait de mourir. Ils ont fini par trouver un autre
parent éloigné, qui a tenu à garder l’anonymat.
Après examen des deux ADN, les résultats « soutiennent fortement l’hypothèse
que le le prisonnier n° 7 était bien Rudolf Hess, l’adjoint du Führer du IIIe Reich »,
écrivent-ils dans le journal Forensic Science International : Genetics. La théorie
du sosie est donc « hautement peu probable et donc réfutée ». Un mystère
historique en moins…

Il n’y a pas que les aigles qui atteignent les sommets,
les escargots aussi, mais ils en bavent
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Colaboração especial

www.facebook.com/museucombatente.oficial		

https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial

CAPACETES AZUIS VETERANOS
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Visita do Presidente da FMAC a Lisboa - Museu
do Combatente
Em 20 de Janeiro, o Presidente da FMAC, Dan Viggo Bergtun, da Noruega,
e o seu assessor, David Hasselberg da Dinamarca, visitaram o Museu do
Combatente e o Forte do Bom Sucesso acedendo ao convite que lhes foi dirigido
pelo Presidente da Direcção Central da Liga dos Combatentes, General Chito
Rodrigues.
Foram recebidos pelo Presidente da Direcção Central e pelo vogal da Direcção
Capitão-de-Mar e Guerra, Filipe Macedo e iniciaram a visita com uma explicação
da história do local que envolve o Forte e a Torre de Belém (séc. XV), partida do
rei D. João IV para o Brasil para não ser preso pelas tropas de Napoleão durante
as invasões Francesas (séc. XIX) e o Monumento de Homenagem aos Mortos
do Ultramar (séc. XX ).
Visitaram depois as lápides com os nomes dos dez mil soldados que morreram
no Ultramar, a Capela e o Memorial dos Combatentes, com o túmulo do Soldado
Desconhecido, passando depois, para o interior do Forte, onde visitaram a
exposição das Trincheiras da Grande Guerra e as exposições temporárias que
ali se encontram – Exposição do Centenário da Grande Guerra e exposição do
envolvimento das tropas portuguesas nas Operações de Paz e Humanitárias.
Seguiram depois para o gabinete do Presidente da Liga onde assinaram o Livro
de Honra e onde lhes foram explicados os dados da Liga, nº de Núcleos, nº de
sócios, nº de monumentos e actividades principais dos programas estruturantes.
O Presidente da FMAC, Mr. Dan Viggo Bergtun informou que ficaram muito
surpreendidos e bem impressionados com a visita e anunciou que iria condecorar
o Presidente da Liga dos Combatentes com o Medalhão de Honra da FMAC, que
premeia o trabalho e os esforços das Associações de Combatentes, no apoio
aos veteranos e vítimas de guerra em prol da Segurança, da Paz Internacional e
do Bem-estar dos seus associados.

Isabel Martins Museu do Combatente 22 de Janeiro de 2019
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A Carta da Deputada - que possa servir de exemplo
Versão portuguesa da minha carta a #CE, #BCE, #EBA etc. s/ imperativo de
se saber quem maiores devedores a #CGD, #NB e outros bancos resgatados
com [$$] dos contribuintes, de os obrigar a pagar, de se julgarem criminosos,
incluindo artífices de “apagão fiscal”

Caros,
Pierre Moscovici, Comissário para os Assuntos Económicos e Monetários
Valdis Dombrovskis Vice-Presidente responsável pelo Euro e Diálogo Social,
Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e União dos Mercados de Capital
Corina Creţu Comissária para a Política Regional
Margrethe Vestager Comissária para a Concorrência Bruxelas,
Bruxelas, 25 de Janeiro de 2019
Prezados Comissários,
Envio, em anexo, informação recentemente publicada pelos media portugueses
sobre o último escândalo que está a abalar a opinião pública em Portugal.
Relaciona-se com os bancos Caixa Geral de Depósitos (CGD), que é detido
pelo Estado, e Novo Banco (NB), sucessor do falido Banco Espírito Santo, com
75% das acções vendidas em 2017 pelo Governo ao americano Lone Star Fund.
Os media portugueses tiveram acesso ao relatório de uma auditoria levada a
cabo pela Ernest & Young, de acordo com a qual os prejuízos do CGD atingem
os 1200 milhões de euros, em resultado de cerca de 40 créditos de alto risco,
que foram concedidos entre os anos de 2000 e 2015.
Apenas um destes empréstimos por reembolsar atinge o valor de 500 milhões
de euros!
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O relatório indica que, em alguns casos, sucessivas direcções da CGD
deliberadamente ignoraram os pareceres dos departamentos de controlo
internos, enquanto noutros casos esses pareceres nunca foram solicitados.
Isto indica que vários gestores de topo da CGD contribuíram activamente para
a criação de prejuízos ao deliberadamente concederem créditos com pouco ou
deficiente colateral.
De notar que os contribuintes portugueses já pagaram 5,7 mil milhões de
euros para resgatar a CGD. Embora a maioria dos portugueses (incluindo eu
própria) defendam que a CGD deve permanecer sob o controlo do Estado, não
podem aceitar a opacidade que protege gestores corruptos ou incompetentes e
criminosos beneficiários de elevados empréstimos por reembolsar, assim lhes
proporcionando impunidade.
A lista dos maiores devedores responsáveis pelo crédito malparado da CGD
passou agora a ser do domínio público, contrariando vigorosos esforços da
direcção da CGD e do Governo para impedir a sua divulgação, recusando
mesmo submetê-la ao Parlamento português, chegando a recorrer a decisões
judiciais para esse fim.
Envio-vos essa lista pedindo que:
1a. Indiquem ao Governo português que deve agir de forma a que todos estes
grandes devedores, sejam eles indivíduos ou empresas, reembolsem os
créditos malparados e que assegurem que os anteriores gestores da CGD sejam
processados pelas responsabilidades em gestão criminosa e fraude em relação
aos fundos da CGD, do Tesouro e dos contribuintes;
1b. Assegurem que nenhum dos indivíduos ou empresas responsáveis pelo
crédito malparado beneficiem, agora e no futuro, de qualquer projecto financiado
pela UE.
2. Foi recentemente anunciado em Portugal que o Novo Banco (NB), muito
embora tenha sido vendido ao Lone Star Fund, este ano irá necessitar de uma
injecção de dinheiros públicos no valor de 800.000 euros devido a créditos e
imobiliário registados como activos e que foram erradamente sobrevalorizados

pelos peritos contratados pelo Banco de Portugal (entre os quais, estranhamente,
o ex-Secretario de Estado do Tesouro Sérgio Monteiro).
De notar que a “resolução” do BES já consumiu o montante de 8 mil milhões de
euros em dinheiro dos contribuintes, pese embora a privatização entregue ao
Lone Star Fund. Sucede que a entidade que sucedeu ao BES, agora designado
Novo Banco, recusa divulgar os nomes dos seus principais devedores, invocando
regras de sigilo bancário.
Mais uma vez, esta estratégia de opacidade tem por objectivo garantir
impunidade aos criminosos que geriram e roubaram o BES – e realço que o exCEO Ricardo Salgado e todo o seu gangue se passeiam livremente, sem terem
sido detidos, mesmo que preventivamente. Realço também que nada tem sido
feito até agora pelo NB ou pelo Estado português para recuperar os bens que
pertenciam ao BESA (BES Angola) – que remontam a mais de 3 mil milhões de
euros – entretanto integrados de forma fraudulenta, transferidos e apropriados
pelo novo “Banco Económico” de Angola.
Acresce que nada se sabe ainda do andamento da investigação judiciária
requerida pelo ex-Secretário de Estado para os Assuntos Fiscais, Fernando
Rocha Andrade, relativamente ao escândalo do “apagão fiscal”.
Através deste esquema, operaram-se transferências sobretudo do BES, mas
também de outros bancos, para o Panamá e outros paraísos fiscais,num total
estimado em cerca de 10 mil milhões de euros, sem qualquer controlo contra o
branqueamento de capitais ou de evasão fiscal, durante os anos de 2011-2015,
mesmo depois de o BES estar sob investigação pelo Banco de Portugal.
Os portugueses têm direito a saber quem são os criminosos, de os levar à Justiça
e a recuperar tanto quanto for possível de tais fraudes bancárias massivas e
organizadas, tanto mais porque estão a pagar o resgate do sector bancário em
mais de 17 mil milhões de euros, para além de outros custos e sacrifícios que
continuam a arcar.
Insto-vos, por isso, a:
2a. Exigir que o NB divulgue a sua lista de créditos malparados e principais
devedores;
2b. Indicar ao Governo de Portugal que deve divulgar o contrato de venda
das acções do NB ao Lone Star Fund, para se escrutinar devidamente a
sustentabilidade das suas estipulações;
2c. Assegurar que Portugal dedica os recursos apropriados para levar por diante
uma linha de investigação rápida aos crimes do BES/NB, que detenha os principais
responsáveis, tais como Ricardo Salgado e o seu bando, e que imediatamente
leve a cabo todos os esforços para recuperar os créditos malparados, incluindo
os ativos do BESA desviados para o “Banco Económico” angolano;
2d. Exigir que Portugal assegura os recursos que permitam uma linha de
investigação rápida relativamente aos fundos canalizados para paraísos fiscais
sob o “apagão fiscal” de 2011-2015”;
2e. Assegurar que nenhum dos devedores portugueses de créditos malparados
no NB, ou em qualquer outro banco português, beneficiem de fundos da UE
através de qualquer canal ou projecto, até que esses créditos malparados sejam
reembolsados.
Cumprimentos,

Ana Gomes, Deputada ao Parlamento Europeu
Cc: Jo Swyngedouw, Director Interino da Agência Bancária Europeia
Danièle Nouy Directora do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu
Mário Centeno, Presidente do Eurogrupo
Ville Itälä, Director Geral da OLAF
Alfonso De La Fuente Garrigosa, Chefe de Gabinete do Secretário Geral do
Tribunal Europeu de Auditores

