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SERÁ A UNIÃO EUROPEIA O QUE PARECE? 

28/8/15 

“Hoje Democracia é uma fachada da Plutocracia. Uma vez que os povos não 

tolerariam a sua plutocracia é-lhes deixado o poder nominal, enquanto o poder de 

facto repousa nas mãos dos plutocratas. Nas democracias republicanas, tanto como 

nas democracias monárquicas os homens públicos são fantoches, os capitalistas os 

maquinadores: eles é que ditam as directivas da política, eles dominam os eleitores 

comprando a opinião pública, através das relações comerciais e sociais, os 

ministros, (…).  

A plutocracia de hoje é mais poderosa do que a aristocracia de ontem: isto porque 

ninguém está acima dela além do Estado, que é sua ferramenta e cúmplice.” 

Conde Richard Coudenhouve Kalergi 

“Praktischer Idealismus”, 1925 (Idealismo Prático). 

 

INTRODUÇÃO 

“O nacionalista é politicamente imoral. Ao mesmo tempo, a sua atitude fá-lo 

menosprezar tudo o que é alheio… Portanto, o nacionalismo contém o fundamental 

elemento do ódio…” 

Otto de Habsburg, “Damals Begann unsere Zukunft”, p.67. 

(Nesta Altura Começou o Nosso Futuro”) 

 

O comum do cidadão tem ideia de que a União Europeia (UE) deriva de uma ideia 

surgida após a II Guerra Mundial, quando grande parte do Continente Europeu 

estava em escombros, de substituir a política de concorrência e confrontação que 

durava, em boa verdade, desde o Neolítico, por uma política de cooperação e união 

de esforços, entre os diferentes países. 
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Países actuais da UE. Note-se Israel a vermelho. 

Não admira que assim pensem: é isso que sempre se ouviu no discurso oficial; 

apreendeu através dos órgãos de comunicação social e se estudou nos livros 

escolares. 

Segundo aquele desiderato, fomentar-se-ia, uma maior aproximação entre os 

povos tentando evitar-se por essa via, as tensões, ódios e tentativas de 

imperialismos que tinham levado, só no século XX, a duas confrontações à escala 

mundial. As maiores que a Humanidade conhecera até então. 

Não se pode dizer que tal ideário não deva, à partida, merecer a concordância de 

princípio de qualquer alma bem - intencionada e equilibrada. 

Se tal seria realizável ou não, e o seu grau de dificuldade, também não devia ser 

impedimento de se tentar, face às vantagens que daí poderiam advir. 

Os pais fundadores – tidos como tais – deste projecto seriam o francês Jean Monnet 

(Cognac, 9/11/1888 – Paris, 16/3/1974); o polaco Joseph Retinger (Cracóvia, 

17/4/1888 - Londres, 12/6/1960)1; o alemão Konrad Adenauer (1876-1967); o 

                                                           
1
 Mais tarde fundador e primeiro secretário do Clube Bildelberg, criado em 1954. 
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italiano Alcide de Gasperi (1881-1954); o francês Robert Schuman (1886-1963) e 

dois belgas: Paul Van Zeeland (1893-1973) e Paul Henri Spaak (1899-1972).2 

  Robert Schuman 

A estes devem juntar-se o italiano Altiero Spinelli (1907-1986); o Suíço Denis de 

Rougemont (1906-1985) e o russo, mais tarde francês, Alexandre Marc (1904-

2000), defendendo estes três últimos, uma tese federalista, para a Europa. 

Finalmente devemos considerar o inglês Winston Churchill (26/10/1851-

6/4/1955), que chegou a propor os “Estados Unidos da Europa”, em 1946, em 

reacção à política da URSS. 

Curiosamente esta proposta deixava de fora a Grã-Bretanha, o que marcou desde 

sempre a relação ambígua com que aquele país encarou a UE. 

  Wiston Churchill 

                                                           
2
 A vida de qualquer deles merece uma análise atenta. 
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Neste âmbito devemos também referir o General De Gaulle, que defendia uma 

Europa das Nações, numa visão intergovernamental. 

O caminho tem sido difícil e cheio de escolhos. 

Logo de início havia o problema do expansionismo soviético, que tinha ocupado 

toda a Europa de Leste e um quarto da Alemanha (para já não falar da Prússia). 

Ou seja toda essa Europa estava fora do plano da União Europeia e teve que se 

criar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em 1949, para conter a 

ameaça militar dos países, mais tarde aliados, no Pacto de Varsóvia. 

  Símbolo da Aliança Atlântica 

Na Europa Ocidental as coisas corriam devagar, pois as feridas eram (e são) muitas 

e têm sempre a dualidade franco-alemã por fundo e a “influência” britânica de fora 

e por sobre ela… 

Começou-se pela “união” do Benelux, em 1947, e pela Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço (CECA), em 1952 (essenciais para o fabrico de armamento 

moderno) e mais uma multitude de pequenos avanços e recuos. 

Até que se assinou o Tratado de Roma, em 1957, que criou a “Comunidade 

Económica Europeia” (CEE). Dele fizeram parte seis países: os três do Benelux – 

Holanda, Bélgica e Luxemburgo – a França, a Itália e a República Federal Alemã3.  

Antes disso ainda se tentou, através do Tratado de Bruxelas de 1954, criar um 

braço armado – a União da Europa Ocidental (UEO) – organização incipiente que 

vivia na sombra da OTAN e que apenas a França agitava, de quando em vez, 

quando lhe davam arrufos contra a preponderância dos EUA. Veio a ser dissolvida 

em 30/6/2011, na sequência da assinatura do Tratado de Lisboa, em 2009. 

O grande objectivo da CEE, também conhecida por “Mercado Comum”, era a livre 

circulação de pessoas e mercadorias. 

                                                           
3
 Não é a mesma coisa que Alemanha… 
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São estes seis países que se podem considerar o núcleo duro da UE, o mesmo a que 

agora o Presidente Hollande quer voltar, na sua proposta algo tonta – mas em linha 

com a tortuosa diplomacia gaulesa, a qual atingiu os seus píncaros com Richelieu e 

Talleyrand. 

Logo a Inglaterra se pôs de fora, mas não tardou a criar a “Associação Europeia de 

Comércio Livre (EFTA), pelo Tratado de Estocolmo, em 4 de Janeiro de 1960. 

Portugal assinou este tratado juntamente com a Suécia, Dinamarca, Noruega, 

Áustria, Suíça e Grã-Bretanha.4  

  

Países da EFTA; a verde escuro, os que restam. 

No fundo constituíram-se dois blocos de países, uns de características continentais 

(a CEE) e outro de características marítimas (a EFTA). 

De fora ficaram a Espanha, que continuava isolada politicamente; a Irlanda, por via 

da sua política de neutralidade e do difícil relacionamento com o seu poderoso 

vizinho; e a Grécia, que foi sempre uma espécie de doente ingovernável. 

A EFTA ficou ferida de morte, em 1973, quando a Inglaterra que arrastou a 

Dinamarca, a abandonaram, a fim de integrarem a CEE.5 

                                                           
4
 A Finlândia ficou juridicamente de fora, por causa da sua delicada relação geopolítica com a Rússia; a 

Islândia e o Liechtenstein, vieram a juntar-se mais tarde. 

5
 A Grã-Bretanha tem, por norma duas linhas, em relação à UE: a linha do Partido Conservador, que 

defende que os interesses britânicos são melhor salvaguardados, estando fora da CEE; e a linha 



6 
 

Hoje a EFTA – que ainda existe! – tem uma importância residual, situação que se 

pode inverter, caso a UE se começar a desintegrar.6 

Uma alternativa que o Governo de Lisboa, se ainda existir, não deve descartar. 

A CEE, a CE e, agora, a UE, viveram e prosperaram à sombra da segurança 

proporcionada pela OTAN, e enquanto as matérias a uniformizar (é disso que se 

trata) e a pôr em comum, não tocaram questões sérias no âmbito da soberania dos 

Estados. 

Ora tal veio a verificar-se quando se transformou a CEE em Comunidade Europeia 

(CE), após a assinatura do Tratado de Maastricht, em Fevereiro de 1992. 

Este Tratado representou um empurrão forte no sentido da opção federalista e 

propunha-se avançar com a criação de uma moeda única. 

   (Também prefiro. De longe) 

Porém, a queda do muro de Berlim, em 1989, e subsequente implosão da União 

Soviética, obrigou a uma “descolonização” forçada dos povos e nações que estavam 

debaixo do seu domínio e precipitou a unificação da Alemanha – isto é, da 

Alemanha do centro com a Alemanha do Oeste, já que a Alemanha de Leste e a 

Prússia, continuam ocupadas por vários países, para além da linha Oder-Neisse… - 

processo que ficou consubstanciado no Tratado 2+4.7 

Tratado, sobre o qual não existe a certeza que representa, finalmente, o tratado de 

paz que a Alemanha nunca teve após o termo da IIGM, e o fim da ocupação 

militar aliada. 

                                                                                                                                                                          
Trabalhista que defende o contrário, ou seja, estando dentro. E também porque o general De Gaulle, já 

não podia apor o veto da França… 

6
 A EFTA é constituída pela Islândia, Liechtenstein, Suíça e Noruega. 

7
 Tratado assinado entre as potências ocupantes, EUA, Grã-Bretanha, França e Rússia, e as duas 

Alemanhas: a “Federal” – uma construção artificial dos americanos e britânicos; e a “Democrática”, 

criada por idêntico processo, mas agora pela tutela soviética. 



7 
 

Ora a sequência destes eventos foi uma oportunidade que a Alemanha agora mais 

forte – mesmo tendo em conta os gastos e dificuldades que a unificação 

acarretaram, e foram mais do que as previstas – não deixou de aproveitar para 

tentar liderar a criação e regras da moeda única, consubstanciada no Euro. 

A sua pujante economia assim o justificava e não é certamente por acaso que a 

sede do Banco Central Europeu (BCE) ficou sediada em Frankfurt – desde sempre a 

capital financeira alemã. 

Acresce a tudo isto as crescentes dificuldades financeiras, burocráticas, de 

organização e para se chegar a conclusões, causadas pelos sucessivos 

alargamentos, que fizeram subir o número de países membros para 28. 

Alargamento que não podia ser impedido por razões políticas – com excepção do 

imbróglio da Turquia – mas que tem tornado a UE numa babel ingovernável. 

A que se deve acrescentar a permanente rivalidade greco – turca, que se complicou 

por causa de Chipre; as divisões por causa da eventual entrada da Turquia – 

entretanto submersa numa deriva islamita – e o facto de haver um conjunto de 

países (nove), que não aderiram ao Euro. 

Como se tudo isto não fosse suficiente, desde a queda do Muro de Berlim que os 

países europeus se desarmaram e enviaram os soldados para casa, não se 

entendem sobre Defesa, nem conseguem ter um conceito estratégico minimamente 

comum. 

Por sua vez a OTAN sobrevive graças ao empenho americano (passou a servir 

sobretudo os interesses anglo-americanos); a crise dos Balcãs, e a ter revogado o 

artigo que limitava a sua acção ao norte do Trópico de Câncer e às fronteiras 

europeias da Guerra- Fria. 

Foi em cima de tudo isto – e muito mais haveria a dizer – que desabou a crise 

financeira de 2008; o ressurgimento da Rússia como potência política e militar; a 

emergência da China como potência global (bem como outros polos de poder); os 

conflitos cada vez mais violentos e numerosos, em países muçulmanos, que 

bordejam o Continente Europeu; a emigração descontrolada e os conflitos políticos 

e sociais daí decorrentes; a globalidade da ameaça terrorista, de que ninguém está 

a salvo 8; os efeitos catastróficos da demografia negativa nos povos europeus e 

mais um sem número de barbaridades em curso ou anunciadas, das quais o 

                                                           
8
 Embora pouco se fale de como é possível, por ex., financiar o Estado Islâmico; fornecer-lhe armas, sem 

ninguém ver, ou comprar-lhes petróleo, etc.; e questionar a estranhíssima circunstância de não ter 

havido até agora, qualquer acção contra Israel ou alvos relacionados. A guerra e destruição têm sido 

apenas entre muçulmanos (de diferentes facções, é certo), ao mesmo tempo que não se conhecem 

quaisquer declarações ou acções de líderes judaicos sobre as barbaridades do dito Estado. 
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“Relativismo Moral” representa a maior chaga social, moral e espiritual, do 

presente, e de sempre. 

Já me olvidava: não convém esquecer o sempre omnipresente conflito Israelo – 

árabe, que inquina quase tudo…9 

 

Ou seja a UE, de união não tem nada e a palavra que melhor define a sua existência 

actual é “patinar”, está a patinar… 

Em Portugal toda a gente vive em sossego, vai-se à praia, esgotam-se os concertos 

e as discussões mais acaloradas ainda são aquelas à volta do omnipresente esférico 

que rola nos relvados. 

À noite assiste-se entre encolher de ombros e ranger de dentes (mais aquele que 

este), ao país a arder; situação que á muito devia ter sido classificada e encarada, 

como terrorismo.10 

                                                           
9
 É importante referir que Israel tem um Tratado de Associação com a UE, desde o ano 2000, que 

providencia relações económicas, comerciais, tecnológicas e de investigação, preferenciais. Contempla 

liberalização do comércio em produtos industriais e agrícolas e uma base para cooperação, cultural, 

investigação e política. Apesar de Israel não pertencer à Europa existem várias iniciativas para que este 

país passe a pertencer de pleno direito, ao “clube”. Houve até uma tentativa do lado Israelita, em 1996, 

ano em que em homenagem a Golda Meir, aquele país cunhou um moeda onde figurava o número “5” e 

a palavra “euro”, quando na Europa ainda só se falava em “ECU”… 

10
 Hão - de reparar os leitores, que em Portugal, não há um único problema grave que se consiga 

equacionar, atacar e resolver! Ao passo que se vai destruindo tudo o que funciona.  
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  O “negócio” dos fogos… 

Até o interesse pela luta contra a corrupção – qual mancha de óleo que alastrou um 

pouco por todo o lado, no mundo da política e dos negócios – agora que a Justiça os 

começou a perseguir a sério (!?), baqueia perante a imbecilização em que o 

discurso político, os “curricula” e “pedagogia” das escolas e a acção dos “média”, 

tem transformado a sociedade.11  

***** 

“A visão de uma Europa maior, uma verdadeira Paneuropa – desde Vladiwostok a 

San Francisco – é o legado do antigo Movimento Pan-europeu às jovens gerações”. 

Richard Coudenhove-Kalergi, 

(“Paneuropa, 1922 bis 1966”, p. 103). 

 

Hoje, porém, não queremos discorrer sobre os problemas existentes, nem sobre o 

futuro (negro) da UE. Pretendemos revisitar o seu passado, antes de existir. 

Contar-se-ão seguramente pelos dedos de poucas mãos, o número de compatriotas 

que alguma vez ouviu falar no prémio europeu Coudenhove – Kallergi, que é 

atribuído de dois em dois anos, em Viena de Áustria, à personalidade que mais se 

tenha distinguido no “ideal europeu”. 

Este prémio foi outorgado em 2006, ao Presidente da Lituânia Vike-Freiberga; em 

2010, à Chanceler Angela Merkel; em 2012, a essa personalidade quase 

desconhecida, que dá pelo nome de Herman Van Rompuy, belga flamengo que 

ocupa o cargo de Presidente do Conselho Europeu (uma função estabelecida pelo 

Tratado de Lisboa), desde Dezembro de 2009 e, em 2014, a Jean - Claude Junker, só 

para citar estes. 

                                                           
11

 Falta só saber se os arguidos ficam ou não presos e por quanto tempo. Infelizmente não em prisões a 

valer. 
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 Van Rompuy 

Perguntar-se-á porque é que este prémio tem este estranho nome e não o de uma 

das personalidades antes citadas, tidas como pioneiras da “ideia europeia”, como 

ela é hoje “vendida”? 

Porque o prémio não se chama Schuman, Adenaur, Monet, etc., mas sim Kallergi, 

que é entregue na capital do antigo Império Austro-Húngaro? 

***** 

QUEM FOI COUDENHOUVE-KALERGI? 

“No fim, toda a América tinha sido ganha para a ideia da Paneuropa. Depois de 

Truman se ter convertido em Presidente, ele também se declarou a favor da ideia 

pan-europeia num artigo amplamente difundido pela Reader’s Digest’.” 

(R. Coudenhouve-Kalergi, “Paneuropa 1922 Bis 1966”, p.73). 

 

Vamos resumir. 

O Conde Richard Nicolaus Von Coudenhouve - Kalergi (CK) (Tóquio, 16/11/1894 – 

Vorarlberg (Áustria) 27/7/1972), foi um filósofo, geopolítico, diplomata e 

publicista Austro-Húngaro, fundador do Movimento Pan-Europeu (MPE), a partir 

de 1922. 
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  Conde R. Coudenhouve Kallergi. 

CK é por isso considerado o “percursor” da “integração europeia”, tendo 

popularizado a ideia de uma Europa Federal, durante a sua vida e obra. 

Foi o segundo filho de Heinrich Coudenhouve – Kalergi (1859-1906) – um conde e 

diplomata Austro – Húngaro (com raízes em diferentes famílias de países europeus 

e na aristocracia bizantina), homem de grande cultura (falava 16 línguas…), muito 

viajado, que se reformou cedo para se dedicar ao estudo e à escrita – e de uma rica 

aristocrata japonesa, Mitsuko Aoyama (1874-1941), que o seu pai conheceu em 

Tóquio, enquanto diplomata naquela capital. 

CK estudou na Escola Episcopal de Brixen e depois na Theresiamische Akademie, 

de Viena, entre 1908 e 1913, onde se licenciou em Filosofia. Mais tarde, em 1917, 

obteve o grau de Doutor na mesma disciplina, pela Universidade de Viena. 

Em 1915, CK casou com a famosa actriz judia Ida Roland (1887-1951), 13 anos 

mais velha do que ele e de quem teve dois filhos. 

Em 1952, já viúvo, casou-se com Alexandra Grafin von Tiele-Winkler (1896-1968) 

e, em 1969, realiza as terceiras núpcias com a austríaca (também judia) Melanie B. 

Hoffmann (1909-1983). 

Em 1919, com o fim do Império Austro-Húngaro, torna-se cidadão da recém - 

formada Checoslováquia e, em 1939, mudou para a cidadania francesa, com a qual 

viria a falecer. Exilou-se em França a partir de 1938, e dois anos depois nos EUA, 

onde permaneceu até ao fim da IIGM.  
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Devido ao primeiro casamento foi banido da família, pela sua mãe, que mais tarde 

revogou a decisão quando CK se tornou líder do MPE, cargo que exerceu durante 

49 anos, até à sua morte, tendo sido substituído por Otto Von Habsburg.12  

 

O seu primeiro livro intitulado “Pan-Europa” foi publicado em 1923 e o primeiro 

congresso do novo movimento teve lugar em Viena, em 1926. 

Em 1927 Aristide Briand (28/3/1862-7/3/1932) foi eleito Presidente Honorário.13 

Este congresso atraíu personalidades como Einstein, Thomas Mann e Freud. 

Influenciou e lidou com muitas personalidades políticas e da cultura europeia de 

então. Entre os primeiros apoiantes contava-se o Chanceler Austriaco Monsignore 

Ignaz Seipel; o futuro presidente do mesmo país Karl Renner e o Primeiro-Ministro 

Francês Leon Blum. 

Foi o primeiro a receber o prémio Carlos Magno, em 1950. Foi ainda ele que 

propôs a “Ode da Alegria”, de Beethoven, para Hino Europeu, o dia da Europa e o 

selo europeu, entre outras coisas, muito antes de eles serem aprovados.14 

Passa, outrossim, por ser o inspirador da bandeira com as 12 estrelas, em fundo 

azul, símbolo da UE (que alguns pensam representar as 12 tribos de Israel…).15 

                                                           
12

 Otto Von Habsburgo (20/11/1912-4/7/2011), herdeiro do Império Austro-Húngaro, tinha quatro 

nacionalidades, foi professor honorário da Universidade de Jerusalém, tendo recebido o prémio 

internacional humanitário, da Liga Anti Difamação, pertencente à Maçonaria Judaica B’nai B’rith. 

13
 Conhecido político francês, co – autor do Pacto Briand-Kellog, de 27/8/1928, em Paris, que consagrou 

a primeira condenação da Guerra. Kellog, Frank, era então o Secretário de Estado Americano. 

14
 O Prémio Carlos Magno é entregue em Aachen, anualmente, e é muitas vezes confundido com o 

prémio Kalergi. É entregue pelo governo alemão a quem se distingue em promover a colaboração 

pacífica entre os povos europeus após a IIGM.  
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A causa da sua morte foi escondida. Um anuário maçónico descreve-a como um 

ataque cardíaco, mas a sua secretária falou em suicídio. 

Está sepultado em Gruben, perto de Gstaad, na Áustria, onde queria morrer. Não 

apurei as razões. 

Na pedra tumular lê-se o seu epitáfio: “Pioneiro dos Estados Unidos da Europa”. 

Consta que foi nomeado 42 vezes para o Prémio Nobel da Paz, mas nunca o chegou 

a receber. 

***** 

“O melhor, possivelmente, destes discursos – as maravilhosas declarações do 

irmão Coudenhove-Kalergi (…) – também foi revelado a um círculo mais amplo. A 

instância do Grão – Mestre, o jovem adepto falou na sala de concertos, a abarrotar, 

a uma devota multidão de parentes e amigos dos nossos irmãos, sobre as suas 

ideias que já têm milhares de seguidores. O grande aplauso ao irmão Coudenhove-

Kalergi e à organização, dará alento à nossa grande loja a avançar por este 

caminho.” 

(“Wiener Freimaurezeitung”, nº 9-10/1923 – Diário da Maçonaria Vienense). 

  

Que defende então CK no livro “Praktischer Idealismus”, contemporâneo ao 

lançamento do MPE? 

                                                                                                                                                                          
15

 Não deixa de ser curioso que a bandeira – que ninguém votou – tenha sido adoptada quando o 

número de países pertencentes à UE, atingiu os 12, ou seja com a entrada de Portugal e Espanha, em 

1986.Já se antevendo, porém, que mais países iriam aderir, porque é que não se foram adicionando 

estrelas? 
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Livro proibido em vários países europeus. 

Pois coisas estranhíssimas e extraordinárias como estas: 

“O homem do futuro será um “mongrel”. 

As raças e classes de hoje desaparecerão devido ao desaparecimento do espaço, 

tempo e preconceito. 

A raça euroasiática – negroide do futuro, similar na sua aparência exterior aos 

antigos egípcios, substituirá a diversidade de povos com a diversidade dos 

indivíduos.16 

“Em vez de destruir o judaísmo europeu, a Europa, contra sua vontade, refinou e 

educou este povo, encaminhando-o para o seu futuro estádio de uma nação 

liderante através deste processo evolutivo artificial. Não é surpreendente que as 

pessoas que escaparam da prisão-gueto passassem a ser a nobreza espiritual da 

Europa. 

Deste modo o tratamento compassivo dado pela Europa criou uma nova raça 

selecionada de aristocratas. Isto aconteceu quando a Aristocracia feudal europeia, 

                                                           
16

 “Praktischer Idealismus”, original, pág. 22  
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foi esmagada por causa da emancipação dos judeus (devido às acções tomadas pela 

Revolução Francesa) ”. 

“A Cristandade, eticamente preparada pelos ensaios judaicos (João), preparada 

espiritualmente pelos judeus Alexandrinos (Philo), foi um judaísmo regenerado. 

Até agora a Europa, sendo cristã é, em termos espirituais, judia; até agora, a Europa 

moral, é judia. 

Quase toda a ética europeia tem as suas raízes no judaísmo. Todos os protagonistas 

para a Moral Cristã, ou não Cristã, desde Augustine até Rousseau, Kant e Tolstoy, 

foram judeus por escolha, num sentido espiritual. 

Nietzsche é o único não judeu, o único moralista europeu ateu. 

No Oriente o povo chinês é aquele que é ético por excelência […] – no Ocidente são 

os judeus. 

Deus era o chefe de estado dos antigos judeus, a sua lei moral e civil; o pecado era 

um crime. 

   

I Congresso Pan- Europeu - 1926 

Através dos tempos o judaísmo manteve-se fiel à ideia teocrática da identificação 

da política com a ética: o Cristianismo e o Socialismo são ambos tentativas para 

criar o Paraíso na Terra (literalmente, um Estado de Deus) ”.17 

                                                           
17

 Obra citada, p. 22. 
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  Jean Monnet 

“Dois mil anos atrás, os antigos cristãos – não os Fariseus e os Saduceus – foram os 

renovadores da tradição mosaica; hoje não são os Sionistas nem os Cristãos, mas 

os líderes judeus do Socialismo: porque eles querem, com o mais exaltado 

altruísmo, apagar o pecado original do Capitalismo, para libertar as pessoas da 

injustiça, violência e subserviência e mudar o mundo redimido num paraíso 

terreno”.18 

“O Bolchevismo Russo constitui um passo decisivo relativamente a este objectivo, 

onde um pequeno grupo de aristocratas espirituais comunistas governa o país e 

conscientemente corta com a plutocracia (plutocracia = governo ou poder através 

da riqueza) democratista, que hoje em dia controla o resto do mundo. 

A luta entre Capitalismo e Comunismo sob a herança dos vencidos da aristocracia 

de sangue é uma guerra fratricida da aristocracia vitoriosa do cérebro, uma luta 

entre individualismo e socialismo, egoísmo e altruísmo, ateísmo e espírito cristão. 

O estado-maior de ambos os partidos é recrutado na raça espiritual, líder da 

Europa, os Judeus”.19 

“Dos europeus, pessoa/qualidade, que apenas acreditam em números e massa, 

duas raças de qualidade emergem: a aristocracia de sangue e os judeus. 

Separados uns dos outros, ambos se mantêm firmes no que acreditam ser as suas 

altas missões, do seu melhor sangue, nos diferentes estratos da população. 

Em ambos estas raças de mérito heterogéneas, situa-se o núcleo da nobreza 

europeia do futuro: na aristocracia feudal de sangue, desde que não se deixe 

                                                           
18

 Idem, p. 27. 

19
 Idem, pág. 33 
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corromper pelos plebeus; na aristocracia espiritual judaica, desde que não se deixe 

corromper pelo dinheiro”.20  

  Konrad Adenaur 

“Os maiores representantes dos corruptos, bem como da mais alta aristocracia do 

pensamento, do Capitalismo, Jornalismo e dos letrados, são judeus. 

A superioridade do seu espírito predestinou-os para virem a ser um factor maior 

na futura nobreza. 

Um olhar para a História do povo judeu explica a sua liderança no governo da 

Humanidade. Durante 2000 anos os judeus eram uma comunidade religiosa, feita 

de indivíduos predispostos para a Ética e a Religião, de uma área cultural clássica, 

com um centro nacional hebreu, na Palestina. 

Já nesse tempo o elo primário de ligação não era a nação, mas a religião. 

Durante o curso do primeiro milénio do nosso calendário, prosélitos de todos os 

povos juntaram-se a esta denominação (seita religiosa), não menos o rei, 

nobreza e o povo dos Khasars da Mongólia, os mestres da Rússia do sul.21 

Só a partir de então, a comunidade religiosa judaica se juntou numa nação artificial 

e fechou-se, a si própria, a todos os restantes povos. 

Através de perseguições indiscritíveis, durante um milénio, a Europa Cristã, tentou 

exterminar o povo judeu. 

O resultado foi, que todos os judeus que eram de vontade fraca, oportunistas ou 

cépticos, deixaram-se baptizar de modo a escapar ao tormento das perseguições 

sem fim. 

                                                           
20

 Idem, Pág. 44 

21
 O sublinhado é nosso. 
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Por outro lado, todos os judeus que não eram suficientemente espertos e criativos, 

para sobreviverem a esta luta pela existência, debaixo destas condições, muitas 

vezes difíceis de vida, sucumbiram. 

Assim, no fim destas perseguições, despontou uma pequena comunidade moldada 

e endurecida por um martírio heroico, por esta ideia e limpa de todos os elementos 

fracos de vontade e pobres de espírito. 

Em vez de destruírem os judeus, a Europa, contra sua vontade, refinou e educou 

esta gente numa nação – líder, do futuro, através deste processo de selecção 

artificial. 

Não admira que estas pessoas que escaparam ao “gueto-prisão” se desenvolveram 

na nobreza espiritual da Europa”. 

“O Judaísmo moderno ultrapassa todos os outros povos em percentagem de 

homens importantes: Num escasso século depois da sua libertação, este pequeno 

povo tem Einstein como o expoente da ciência moderna; Mahler, como expoente da 

música moderna; Bergson, como expoente da moderna Filosofia; Trotsky, como 

expoente da Política moderna”.22 

“A posição proeminente detida pelos judeus, estes dias, devido à sua supremacia 

espiritual, permite-lhes vencer a batalha espiritual, sobre uma enorme e superior 

quantidade de favorecidos, odientos e invejosos rivais. 

O anti - semitismo moderno é um dos muitos fenómenos reactivos do medíocre 

contra o supremo; é uma nova forma de ostracismo aplicado contra um povo 

inteiro (ostracismo = exclusão) ”. 

“Porque eles se espalham numa comunidade religiosa internacional e não derivam 

de uma raça local, os judeus são o povo com o sangue mais misturado; porque eles 

se fecharam sobre si, contra outros povos por um milénio, eles são também, os que 

se reproduzem mais em casais com graus familiares próximos”.23 

“Deste modo os judeus sofrem de uma hipertrofia do cérebro, a qual está em 

oposição com os requisitos da nobreza e o harmónico desenvolvimento da 

personalidade. 

A fraqueza física e nervosa de muitos excelentes judeus de espírito, mostra uma de 

falta coragem física (muitas vezes ligada com a forma mais elevada de coragem 

                                                           
22

 Idem, pág. 51. 

23
 “Inbred” na tradução inglesa. 
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moral) e insegurança na performance, qualidades que hoje parecem incompatíveis 

com o ideal de cavalaria dos aristocratas”.24 

 Otto Von Habsburg 

“A adaptação à vida no campo (um objectivo principal do Sionismo), junto com o 

aumento da actividade desportiva, libertarão os judeus do complexo de gueto que 

ainda carregam consigo. 

Que isso é possível, prova-o o desenvolvimento dos judeus americanos. A actual 

liberdade e poder que os judeus obtiveram, farão um que, gradualmente, seguirão 

a postura e gestos de um povo livre e poderoso. 

Não só o Judaísmo se moverá na direcção dos valores aristocráticos ocidentais – 

também o ideal aristocrático europeu experimentará uma transformação que se 

ligará ao judaísmo, a meio caminho. 

Numa mais pacífica Europa do futuro, a Aristocracia despirá o seu carácter 

guerreiro e trocá-lo-á por uma postura espiritual/religiosa.25 

Um Ocidente pacificado e socializado não mais necessitará de governantes – 

apenas lideres, educadores, exemplos”.26  

“A Europa foi conquistada religiosamente pelos judeus – militarmente pelos 

alemães: na Ásia as religiões da India e Arábia foram vitoriosas, enquanto o seu 

poder político supremo é o Japão”. 

***** 

                                                           
24

 Idem, pág. 53. 

25
 “priestly ditto”, na tradução inglesa 

26
 Idem, pág. 54. 
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“O profeta da Europa: Conde Richard Coudenhove-Kalergi(…) Quando Coudenhove 

me animou a ir com ele pela via comum da Europa unida, serviu-se de uma 

parábola bíblica. Moisés teve que levar o seu povo pelo deserto durante quarenta 

anos”. 

Otto Habsburg, “Damals begann unsere Zukunft”, p. 157. 

 

Enquanto as ideias do MPE se difundiam, apareceram os primeiros apoiantes e 

também os financiadores. 

É o próprio CK que nos conta na sua autobiografia: 

“No início de 1924, recebi um telefonema do Barão Luís de Rothschild, que disse 

que um dos seus amigos, Max Warburg, de Hamburgo, tinha lido o meu livro e 

queria conhecer-me. 

Para minha grande surpresa Warburg, espontaneamente, ofereceu 60.000 marcos 

em ouro, para suportar o Movimento durante os três primeiros anos. 

Max Warburg foi um dos homens mais distintos e sábios que eu alguma vez 

contactei, tinha o princípio de financiar estes movimentos. 

Ele permaneceu, sinceramente, interessado na Pan-Europa durante toda a sua 

vida. 

Max Warburg arranjou uma viagem, em 1925, aos EUA a fim de me apresentar a 

Paul Warburg e ao financeiro Bernard Baruch”. 

O teórico financeiro Ldwig Von Mises (suportado pela Fundação Rokefeller) 

também participou no MPE de CK. 

Mais tarde os discípulos de Von Mises, Arthur Burns e Milton Friedman, 

espalharam as ideias do seu mestre através de uma rede secreta de “think thanks”, 

conservadores, liderado pela “Mont Pelerin Society”. 

***** 

“Stalin foi, sem dúvida, e objectivamente, uma grande personalidade a quem não se 

podem negar rasgos geniais. Políticamente foi um dirigente bem preparado e 

calculista, que mesmo nas piores circunstâncias teve em conta os interesses do seu 

país e do seu Partido…” 

Otto Habsburg, “Damals begann unsere Zukunft”, p. 133. 
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QUEM ERA MAX WARBURG? 

A família de Samuel Moses del Banco, uma família judaica rica, de Veneza, viajou de 

Itália para a Alemanha, em 1559, tendo tomado o apelido “Warburg”. Em 1798 a 

família fundou o banco “M. M. Warburg & Co”. 

Max Warburg (Hamburgo, 5/6/1867 – N.Y., 26/12/1946) era bisneto do fundador 

do banco e seguiu-lhe os passos. Foi conselheiro do Kaiser Guilherme II, antes da 

IGG. Serviu no Conselho do Banco do Reich, depois de 1933, com o Governador 

Hajalmar Schacht. Em 1935 vendeu o seu banco por causa das leis nazis e, em 

1938, emigrou para os EUA. 

 Max Warburg 

 Paul Warburg (Hamburgo, 10/8/1868 – NY, 24/1/1932), seu irmão, emigrou para 

os EUA, juntamente com o outro irmão Félix, em 1902. 

Estes últimos eram, aparentemente, membros da irmandade secreta dos 

“Iluminados da Bavieira” e da maçonaria judaica do “B’nai B’rith, passaram a 

parceiros da casa bancária Kuhn, Loeb & Co”.27 

                                                           
27

 B’nai B’rith – “Os Filhos da Aliança”, em idioma hebraico – é a mais antiga organização judaica, em 

todo o mundo, que funciona numa estrutura semelhante à Maçonaria, e é apenas aberta a cidadãos de 

origem Judaica. Foi fundada em N.Y., em 1843, por Henry Jones e onze outras pessoas. É, até, 

considerada uma “ONG” pela ONU. A sua sede central está sita em Washington - 1640, Rhode Island 

Avenue, NW – certamente por acaso, mesmo ao lado da Casa Branca. Consta ter cerca de 600.000 

afiliados em 47 países do mundo. 
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  Paul Warburg 

Paul Warburg foi casado com Nina Loeb, filha do banqueiro Saloman Loeb. 

“Kuhn, Loeb & Co, foi uma das companhias mais influentes nos EUA, no início do 

século XX. 

 O seu irmão Félix (Hamburgo, 14/1/1871 – N.Y., 20/9/1937), também banqueiro, 

casou-se com Frieda Schiff, cujo pai, Jacob Schiff, um notório líder sionista, era o 

principal dono da companhia referida. Ele ajudou a financiar Lev Trotsky, quando 

os bolcheviques tomaram o poder. 

  Félix Warburg 

Consta que foi Jacob Schiff que ordenou a Lenine (através de um telegrama) que 

executasse a família do Czar. 

A casa de Félix foi doada pela sua viúva e alberga, actualmente, o Museu Judaico, de 

N.Y. 
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 Habitação de Félix Warburg  

Por outro lado, a família Warburg, de ambos os lados do Atlântico, financiou, nos 

anos 20 e 30, o Partido Nazi e as eleições que levaram Hitler ao poder, em 1933. E 

estão longe de serem os únicos. Em 1938, porém, todos os membros Warburg 

abandonaram a Alemanha, à excepção de três, que vieram a perecer. 

Paul Warburg foi extrenuo defensor do sistema do Banco Central, nos EUA, e 

esteve envolvido na Implantação do Sistema da Reserva Federal.  

O muito conhecido mação James Paul Warburg (Hamburgo, 18/8/1896 – 

Washington, 3/6/1969), filho de Paul Warburg, foi conselheiro do Presidente 

Roosevelt e apoiante do “Plano Morganthau”28, afirmou perante o Senado 

Americano, em 17/2/1950:” Nós teremos um governo mundial, 

independentemente de gostarmos disso ou não. A única questão é se o governo 

mundial será imposto por conquista ou consentimento”. 

 James Paul warburg 

                                                           
28

 “Plano Morganthau”, foi um plano desenhado por Henry Morganthau Jr, oriundo de família judia de 

N. Y., em 1944, sendo na altura Secretário de Estado do Tesouro, da Administração Roosevelt, em que 

previa a ocupação da Alemanha, após a derrota desta, de modo a ela jamais fosse uma ameaça. Previa 

nomeadamente, a divisão da Alemanha em norte e sul e a sua completa desmilitarização e destruição 

da sua capacidade industrial. 
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***** 

“Nós tratamos de encontrar a maneira de separarmos uns dos outros. Os muros 

altos fazem bons vizinhos… A separação é a chave para a paz… Tão pouco 

permitiremos o retorno de nenhum refugiado Palestino… Prefiro um Israel 

homogéneo que siga fiel à sua identidade.” 

Ehud Barak, Primeiro – Ministro de Israel 

(“Der Spiegal”, nº 38, 20/9/1999, p. 229). 

 

Resta ainda dizer que Bernard Baruch era um conhecido judeu Azkanazi, que teve 

uma importância muito grande no modo como decorreu a Conferência de 

Versalhes, de 1919, que humilhou a Alemanha Imperial. 

Mais tarde, em 1925, fundou, em Washington, o “Council of Foreign Relations” 

(CFR) – um clube de pensamento que, desde então, tem uma importância enorme 

(para não dizer total), na definição de toda a política externa dos EUA. 

Finalmente deve acrescentar-se que o pai de CK – autor do livro “A Idiossincrasia 

do Anti - Semitismo” - era grande amigo de Theodor Herzl (1860-1904), que 

organizou o primeiro congresso do Movimento Sionista, ocorrido em Basileia, em 

29/8/1897, vindo a ser o seu presidente.29 

 

Jerusalém 

                                                           
29

 Recorda-se que o Movimento Sionista tomou forma na segunda metade do século XIX e teve como 

principal objectivo a criação de um Estado Judeu na Palestina, o que viria a ter lugar com a 

independência de Israel, em 1948. Herzl era jornalista e escritor austríaco, autor do livro “O Estado 

Judeu”. 
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Este movimento veio a ser apoiado pelos diferentes ramos da família mais rica e 

poderosa, em todo o mundo, cujo nome não aparece nem é mencionado em lado 

nenhum: a família Rothschild.30 

O “Patriarca” desta família foi Mayer Amshel Bauer, nascido no gueto judeu 

azekanazi, de Frankfurt Am Main que, em 1760, mudou o apelido para Rothschild. 

Este “patriarca” teria financiado e criado os “Iluminados da Baviera”, em 1770, 

através do seu agente Adam Weishaupt, sociedade secreta que terá infiltrado a 

Maçonaria Especulativa e tido grande importância na deflagração da Revolução 

Francesa. 

Por último cabe referir – tudo isto daria um livro muito extenso – que os bancos 

atrás apontados, juntamente com mais uma mão cheia de outros bancos e famílias 

(metade judias e metade cristãs reformistas), planearam, desde 1910 e 

executaram, em 22/12/1913, um verdadeiro golpe de estado no Congresso 

Americano, apoderando-se do poder de emitir dinheiro (o dólar) e “alugá-lo” ao 

governo a juros, através da então criada “Federal Reserve System” (FRS).31  

 

Deste modo se subtraiu a soberania ao povo americano e se inaugurou o melhor 

negócio de todos os tempos. Situação que se prolonga até aos dias de hoje. 

                                                           
30

 Os cinco ramos mais importantes iniciais, são cinco, tendo à cabeça um dos seus filhos: o inglês 

(Londres); o francês (Paris), o austríaco (Viena), o italiano (Nápoles) e o alemão (Frankfurt). 

31
 Um sistema diabólico, em que as notas de dólar (que são “Federal Reserve Note” e não “United States 

Note”…), por ex., quando voltam aos bancos americanos, estes são obrigados a devolvê-las ao FRS, que 

as elimina e fabrica outras. A desculpa oficial é de que assim existem sempre notas novas, mas na 

realidade é que vai aumentar a dívida do governo americano, que aumenta sem parar. E é impagável. 
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***** 

CONCLUSÃO 

“Globalização não é um conceito sério. Nós, americanos, inventámo-la para 

dissimular nossa política de entrada económica noutros países. E para tornar 

respeitáveis os movimentos especulativos do capital, que são sempre a causa de 

grandes problemas…” 

John Kenneth Galbrith. 

 

Em face do exposto em qual dos personagens se deve acreditar ou levar a sério? 

 Que UE (MPE) assumir? 

Haverá agendas escondidas?  

Houve uma evolução de pensamento sério ou mascarado? 

Qual o objectivo final? 

Haverá boas intenções por fundo ou parte do enunciado filantrópico serve apenas 

para engodar incautos bem - intencionados e idiotas úteis? 

A Segunda Guerra Mundial fez mudar evolutivamente alguns dos postulados ou 

apenas os dissimulou? 

Finalmente terão as ideias do MPE e mais tarde as da UE, sido infiltradas ou 

capturadas por outras organizações com outros desígnios? 
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A personalidade de CK aparenta ser assaz complexa e a evolução do seu 

pensamento demasiado errático, por vezes contraditório. 

Na sua cabeça perscruta-se um vulcão de confusões fruto de uma misturada de 

sangues, origens e culturas que lhe corriam no ser. 

Casa três vezes em uniões pouco ortodoxas; teve três nacionalidades; a mãe era de 

outro continente com usos e costumes abissais relativamente a seu pai. O avô 

materno constitui-se o maior antiquário japonês e ficou malquisto no seu país, por 

exportar muitas das peças. 

CK “saltou” ainda entre obediências maçónicas. 

Assistiu ao desabar da Monarquia Austro - Húngara e da dinastia dos Habsburgos, 

que seu pai servira como diplomata; tendo a sua família raízes na Boémia, este 

território ficou fazendo parte da recém - criada Checoslováquia, finda a IGM, pelo 

que tomou aquela nacionalidade, em 1919.   

Políticos checos como Tomás Masaryk e Edvard Benés estiveram, aliás, entre os 

apoiantes do MPE.32 

  Edvard Benes 

CK não era de origem judaica, mas a sua “fixação” nos judeus e na sua evolução, 

não deixa de ser curiosa e perturbadora. 

Consta que, quando era jovem assistia à missa com seu pai, em Pbezovice 

(Boémia), e em todas as Sextas – Feiras Santas, quando a liturgia chegava à 

exortação “oremus et pro perfidis judaeis” (oremos também pelos judeus sem Fé), 

                                                           
32

 Edvard Benes (28/5/1884-3/9/1948) foi líder do movimento para a independência da Checoslováquia 

e foi eleito seu 2º Presidente, em 1935.Após a anexação da terra dos Sudetas, pelos alemães, em 1938, 

Bénes renunciou e exilou-se em Londres. Após a IIGM deixou matar e torturar cerca de 300.000 

“sudetas” e expulsar três milhões de sobreviventes. Depois de 1945, foi eleito Presidente Honorário do 

MPE. 
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o seu pai levantava-se e saía da igreja em protesto contra esta suposta frase de 

antissemitismo!33  

Privou com inúmeras personalidades de religião judaica ao longo da sua vida e 

deve merecer especial importância o seu casamento com duas mulheres judias 

para perceber o seu deslumbre pelo judaísmo, pelo povo hebraico e, sobretudo, 

por aqueles de origem Kashar, os quais merecem destaque nas suas análises. 

  Ida Roland com Thomas Mann 

Lembramos ainda que a condição de “judeu” é mantida por via uterina materna. 

É curioso notar, outrossim, que CK considera os judeus dignos do pior e do melhor, 

mas que da sua “depuração”, ao longo dos tempos, nasceu uma elite de “líderes 

espirituais”! 

Em síntese CK aparenta defender, pelo menos na fase do seu pensamento mais 

precoce, a união dos povos europeus (oscilando na forma), através da abolição das 

fronteiras, da mestiçagem da população, através de casamentos entre raças, que 

uma emigração em massa de estrangeiros consumaria em poucas gerações. 

Defendia o fim da autodeterminação dos povos (leia-se, europeus) já que 

considerava o nacionalismo a principal causa das guerras. 

Curiosamente (ou não) defendia que esta mestiçagem iria degradar as capacidades 

e o carácter dos espécimens daí resultantes, o que facilitaria um mais fácil domínio 

e controlo dos mesmos. 

Tudo isto misturado com considerações algo delirantes sobre a evolução da 

aristocracia de sangue, europeia! 

                                                           
33

 Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_Von_Condenhove-Kalergi (5/6/2015), pág. 1 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_Von_Condenhove-Kalergi
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E quem exerceria esse domínio? Pois a tal elite judaica, depurada e preparada pela 

História dos últimos 1000 anos, melhor preservada do que qualquer outra, nas 

suas virtualidades intelectuais e idiossincrasias próprias e que, segundo ele, 

tinham-se constituído em líderes espirituais, apurados! 

Este desiderato levaria, através de uma federação de estados (os futuros “Estados 

Unidos da Europa”), mais tarde liderados pelos EUA, à criação de uma nova 

“Ordem Mundial”. 

Estas ideias ficaram em hibernação pelo despontar dos “fascismos”e nacionalismos 

dos anos 20 e subsequente conflito mundial entre 1939 e 1945, de que a Guerra 

Civil de Espanha foi a ante - camara. 

No fim da IIGM o assunto brotou com nova insistência e passou a colher apoios do 

outro lado do Atlântico, a nível governamental e dos grandes jornais, onde se 

destacou o “NY Times”. Havendo apoio governamental é certo e sabido que a CIA 

passaria a intervir, seguramente, no desenrolar dos eventos. 

***** 

“O grande propagandista desta palavra - chave foi Heiner Geissler: a sociedade 

multicultural.34 Sempre considerei este conceito equivocado. Não creio que 

devemos esforçar-nos em atrair mais minorias religiosas ou ideológicas ao nosso 

país, pois a nossa sociedade não pode lidar com elas. Não tomei parte na 

propagação da “sociedade multicultural”… Ao fim e ao cabo, tão pouco saíu bem o 

“melting pot” de Nova Iorque…” 

Ex-Chanceler Helmut Schmidt, in 

(Welt am Sonntag, 29/8/1999).35 

 

E PORTUGAL? 

Portugal - por razões que, certamente, se prendem com a sua excentricidade 

relativamente às grandes questões europeias, que encontram o seu fulcro no 

centro do Continente; devido à sua política secular virada para o Atlântico e o 

Ultramar; ao facto de durante quase todo o século XIX e princípios do século XX, 

estar colonizado economicamente pela Grã-Bretanha e, culturalmente pela França 

                                                           
34

 Heiner Geissler, nascido em 1930; político do Partido Cristão Democrata, foi o único homem a exercer 

o cargo de ministro da Juventude e Família da RFA (1982-1985). O seu ideário passou da direita para a 

esquerda, sobretudo após o início da “Globalização”. 

35
 Pouco depois desta afirmação, o muito considerado Chanceler (que tinha ascendência judia) foi, 

inesperadamente, destituído do seu cargo. 
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(e as lojas maçónicas permanentemente no governo da Nação); sendo o seu poder 

de influenciar as contendas europeias, irrisório e estando financeiramente nas 

mãos de uma conceituada casa bancária inglesa, a “Barings”, com sede em Londres 

- foi passando ao lado de todos estes eventos. 

 Banco Barings 

Até o Professor Salazar pôr as finanças em ordem e a Soberania em dia.36  

Mais tarde o “Estado Novo”, que era patriota e nacionalista na sua essência, 

naturalmente não foi tocado por estas ideias nem admitia qualquer interferência 

neste âmbito. 

Por isso não existiram portugueses ligados ao MPE, desde a sua fundação, nem 

consta que algum tenha participado na primeira conferência realizada em 1926 e 

que reuniu o extraordinário número de 2000 delegados!37 

As questões derivadas do MPE só nos entraram pela casa dentro após a adesão de 

Portugal à CEE, em 1986 e, praticamente até hoje, nunca se falou no assunto. 

***** 

                                                           
36

 Este banco, fundado em 1762, em Londres, constituiu-se como o segundo banco comercial mais 

antigo em todo o mundo, bem se pode dizer que foi o banqueiro da Coroa e, depois, da I República 

Portuguesa. Foi responsável pela primeira obrigação de Portugal, no exterior, em 1802, e esteve ligado 

às negociações (entre muitas outras coisas) que se efectuaram sob os auspícios da Sociedade das 

Nações, após o 28 de Maio de 1926. Colapsou, em 1995, depois de sofrer perdas de 827 milhões de 

libras, resultantes de maus investimentos especulativos efectuados, principalmente, por um funcionário 

– Nich Leeson, do seu escritório em Singapura; um exemplo esclarecedor da incompetência e ganância 

que passaram a dominar o sistema financeiro internacional, nas últimas décadas. O domínio da casa 

“Barings” na “City” de Londres tinha sido perdido nos anos 20 do século XIX, para o seu grande rival, a 

firma “M M Rothshield & Sons”. Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Barinngs_Bank (de 22/8/2015).  

37
 Apenas referenciámos um catedrático, que tem no seu “CV”, pertencer ao Movimento, numa fase já 

tardia da sua existência. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Barinngs_Bank
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“A crença de que uma unidade mundial pacífica só se pode conseguir destruindo a 

família, as nações e outras comunidades solidárias, reinava no internacionalismo 

de tintas soviéticas e maoístas, fracassou e isso deveria servir-nos de lição”. 

Irenaus Eibl-Eibesfeldt, “In der Falle des Kurzzeitdenkens”, p. 163. 

(“No caso de um pensamento Rápido”).38 

 

Independentemente da evolução das coisas ter feito o seu curso naturalmente 

(duvidoso), ou ter obedecido a um plano pensado – não democrático – que orienta 

e encarreira os eventos (mais provável), o que é um facto é que os desideratos do 

MPE, como CK os concebeu estão quase todos atingidos ou em vias de o ser. 

Senão vejamos: 

 As nações europeias perdem todos os dias soberania, num processo 

evolutivo que cada vez escapa mais ao conhecimento e aval das populações; 

 Tem sido estabelecido o caos cultural, linguístico (sem embargo da língua 

inglesa funcionar cada vez mais como “esperanto”- também previsto por 

CK) e tradicional, através do que apelidaram de “multiculturalismo”; 

 Atentou-se contra todos os padrões estéticos éticos e morais através do 

ataque a tudo o que é natural, ao Bem, ao Belo, etc.; 

 Fomentou-se a destruição da família (que é a base da sociedade e das 

nações), através de um sem número de aberrações que seria ocioso 

enumerar;39 

 Fomentou-se a corrupção da Sociedade, através da droga, da pornografia; 

ao zombar-se da Honra e da Virtude; através da erradicação da censura 

social; da ostentação da fealdade, da brutalidade; o egoísmo o hedonismo, a 

transformação dos vícios em doenças, pedofilia, etc.; 

 Abandalhou-se a estrutura social, através do esfarelamento da hierarquia, 

da disciplina, da desresponsabilização, da falta de educação, numa palavra, 

pela diminuição da capacidade do exercício da Autoridade; 

                                                           
38

 Irenaus Eibesfeldt, nascido em Viena, em 1928; cientista de renome, fundador da “Etologia Humana” 

e primeiro Presidente da Sociedade Internacional com o mesmo nome. 

39
 Mas onde ressalta, a facilitação do divórcio; o aborto; a defesa da homossexualidade; as experiências 

genéticas; a quebra da autoridade parental, o feminismo, barrigas de aluguer, etc. Para já não falar que 

o mundo muçulmano também vê e sente o modo de vida ocidental como uma ameaça à sua 

organização social, nomeadamente a familiar. 
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 A instituição do Relativismo Moral e ausência de censura social; 

 A quebra da Demografia na Europa, nas últimas décadas sem que isso tenha 

feito tocar quaisquer campainhas de alarme, ao mesmo tempo que se 

fomentava uma emigração descontrolada, legal e clandestina, que atingiu 

números avassaladores, transfigurando cada vez maior número de 

comunidades. Mesmo assim, a ONU – essa prestimosa organização que não 

serviu, até hoje, para nada de palpável (a não ser para atacar o 

“colonialismo português”), ainda veio defender que a Europa precisaria, até 

2025, de 159 milhões de emigrantes!40 

 A actual vaga de “migrantes” saiu fora de controlo e já ninguém sabe o que 

há--de fazer (ainda ninguém, porém, se lembrou de questionar, como é que 

os desgraçados que fogem das várias misérias em que viviam – muitos com 

rendimento diário de dois dólares – têm, digamos, 500 dólares para pagar a 

um malfeitor qualquer, a passagem para o “El-Dourado”…). 

 Legenda para quê? 

 Cumulativamente ataca-se incessantemente o Cristianismo, nomeadamente 

a Igreja Católica, numa versão só ultrapassada pelos tempos do imperador 

Nero; 

 As crises financeiras tornaram-se cíclicas, baseadas na especulação e na 

usura; na compressão e na distensão do crédito, o que leva, de tempos a 

tempos, à venda de património ao desbarato (a que chamam privatizações) 

e à acumulação do capital, em mãos cada vez mais restritas… 

 Finalmente o mercado tornou-se global e o Acordo de Parceria 

Transatlântica de Comércio e Investimento – mais conhecido por Tratado 

Transatlântico – está a ser negociado há poucos anos, mais uma vez à 

revelia dos povos, o que irá finalmente – caso não haja o mínimo cuidado - 

colocar toda a economia europeia em mãos norte americanas, ou seja, nas 

mãos de uma dúzia de multinacionais que dominam os circuitos 
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 Reporte publicado, em Janeiro de 2000. (Como teriam chegado a um número tão exacto?) 
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económicos e financeiros. A selva pura, neoliberal, neocapitalista, e de quem 

está por detrás dela. 

Aceitam-se apostas. 

***** 

SINTESE FINAL 

“Jean-Claude Juncker é um cérebro desperto. “Decidimos algo, expomo-lo e 

esperamos um tempo a ver o que se passa”, aconselha o Primeiro-Ministro do 

pequeno Luxemburgo como forma de actuar para os chefes de governo e de 

estado da UE. “Se depois não há grande gritaria ou protestos, porque a maioria 

nem captou o que se acabava de acordar, então seguimos – passo a passo - até 

que não haja possibilidade de retorno. (…) Segundo este método, assim há - de 

seguir a edificação do estado federal da Europa”. 

“Der Spiegal”, nº 52/1999, p. 136.41 

 

Como diria Mark Twain “isto de estar vivo, ainda um dia acaba mal…”. 

Pois toda esta situação também se arrisca a acabar muito mal: ou em guerra 

generalizada, ou em escravatura idêntica. 

Só um milagre, aparentemente, nos salva. 

Entretanto o plano Kalergi, agora com este nome ou outro qualquer, continua o 

seu caminho, apesar de muitos desideratos caírem por vezes, fora de controlo. 

É um plano racista (ao contrário do que aparenta), pois pretende acabar com as 

raças, sendo a mais visada, a raça branca. 

E representa também, um plano genocida, pois está a levar ao desaparecimento 

dos estados e das nações europeias. 

Estamos pois, todos, a colaborar em vários crimes… 

Os portugueses aparentam ser os mais ignorantes e descuidados (para variar). 

E estão – se a suicidar, através da falta de patriotismo, demografia negativa, 

emigração, imigração e desleixo. 

Infelizmente já há muitos que colaboram – sobretudo na classe política – numa 

versão que se poderia designar por “super iberista pós – moderna” (onde os 

espanhóis também desaparecem…). 

                                                           
41

 Juncker é o actual Presidente da Comissão Europeia. 
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Mas a sua actuação não é (para os que sabem o que estão a fazer), na sua 

essência, diferente da de Cristóvão de Moura. Só que, agora, não é Filipe II que 

lhe paga, mas sim Bruxelas, o FMI, ou a Goldman Sachs! 

A atitude, porém, não mudou de nome… 

Os Portugueses da “velha Guarda” e antiga cepa Lusitana, nunca deixaram de 

ser “europeus”, por imperativo geográfico, mas nunca vão querer ser “algo” (?) 

forçados por ditaduras estranhas, sejam elas provocadas por influências 

políticas, militares, culturais ou financeiras. 

                    

Bandeira da República Portuguesa.             Bandeira de Guerra, da Restauração  

             (ao tempo de D. João IV). 

É tempo de ganhar juízo e abrir os olhos. 

Alma até Almeida.  

 

 

João José Brandão Ferreira 

Oficial Piloto Aviador 

 

 

   

 

 

 

 


