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Coelho com  
Salada Russa
A terceira reportagem da SIC-Notícias 

contra o CHEGA, ambiciosa e pompo-
samente dedicada às “origens dos partidos 
da extrema-direita europeia”, confirma a 
ideia do compromisso ideológico e falta 
de independência da série. Além, claro, de 
uma absoluta ignorância sobre o básico do 
que é “fascismo”, “extrema-direita”, “direi-
ta”, uma amálgama confusíssima de siglas e 
nomes que Pedro Coelho recita como um 
exorcismo, misturando Ventura e Salazar, 
Marine Le Pen e Mussolini, Franco e Salvini. 
O “Deus, Pátria e Família”, para a deputada 
italiana foi a cereja no bolo da asneira!

O que é extraordinário é que esta 
salada russa informativa é apoiada pela 
Bolsa de Jornalismo de Investigação da 
Fundação Calouste Gulbenkian. Pobre 
milionário, depois do milhão para a Gre-
ta Sueca do Ambiente, há estes trocos da 
fortuna para o antifascismo. ■

O Policandidato
João Ferreira do PCP é o candidato 

para todo o serviço: para a autarquia 
lisboeta em 2013, para cabeça de lista 
do Parlamento Europeu em 2014, outra 
vez em Lisboa em 2017, outra vez para as 
europeias em 2019, para a Presidência da 
República em 2021, outra vez agora para 
a autarquia em Lisboa.

O rapaz é fotogénico e comparado 
com aqueles “comunistas que comiam 
criancinhas” das fábulas do Conselheiro 
Louçã, é bom para desfazer essas lendas 
da reacção.

Nos tempos dos camaradas Estaline 
ou Cunhal, era capaz de ser acusado de 
“culto de personalidade” e acabar mal. 
Agora passa de eleição para eleição.

Só há um problema: que fará o PCP 
para encontrar candidato se o Ferreira 
acabar por ser eleito e quiser assumir o 
lugar? ■

 Neo-colonialismo 
chinês
O deputado Adão Silva, eleito pelo PSD 

por Bragança, falando a propósito do 
vergonhoso caso das barragens da EDP, 
referiu-se a que “não pode continuar 
o exercício neocolonialista em que as 
grandes empresas usufruem de riquezas 
brutais, não deixam emprego na região 
e levam a riqueza para outro lado”. 

Sendo a maioria accionista da EDP 
chinesa, parece que estava a falar do 
“investimento” chinês em Portugal. Os 
colonos são eles, os nativos somos nós, só 
falta saber quem são os chefes de posto 
e os cipaios! ■

Homessa,  
Vanessa!
Vanessa (de Queirós) Vera-Cruz Lima 

é a investigadora que revelou e des-
mascarou o supremacista branco José 
Maria Eça de Queirós. Generosamente, 
Vanessa, em vez de querer pintar a estátua 
ou proibir os escritos de Eça, contenta-
-se em recomendar uns “comentários 
pedagógicos” que esclareçam o leitor 
inocente e desprevenido sobre os con-
teúdos extravagantemente celebrativos 
“da branquitude” do autor d’Os Maias.

Vanessa pensa que Eça, com “comen-
tários pedagógicos” poderá passar, pois 
é pena perder-se um romance como Os 
Maias. Para esta especialista em “Teoria 
Crítica da Raça”, que deve ser uma espécie 
de “Crítica da Razão Pura” vanéssica, a 
descrição de Maria Eduarda, a trágica 
heroína do romance, como “loira, alta, 
esplêndida, vestida pela Laferrière, flor 
de uma civilização superior, faz relevo 
nesta multidão de mulheres miudinhas 
e morenas”. E é ofensiva e racista. 

A doutoranda Vanessa, parece nem 
ter percebido que, se aqui alguém é mal-
tratado são as “mulheres miudinhas e 
morenas”, as portuguesas, correntes e 
normais…

Homessa, Vanessa! ■
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Os antigos combatentes já começaram 
a beneficiar da isenção do pagamento 

de taxas moderadoras no acesso ao Serviço 
Nacional de Saúde, bastando para isso 
que apresentem o cartão de utente ou do 
cartão de cidadão – anunciou esta semana 
o Ministério da Defesa. É um primeiro 
passo no sentido de satisfazer algumas das 
reclamações dos antigos combatentes do 
Ultramar.

A isenção, inserida num conjunto de 
outras medidas de natureza social e eco-
nómica consagradas no Estatuto do Antigo 
Combatente (uma reivindicação antiga 
das associações do sector da Defesa e dos 
deficientes das Forças Armadas finalmente 
consagrada em Lei em Agosto passado) 
“estende-se a viúvas ou viúvos dos anti-
gos combatentes, bem como àqueles que 
se encontrassem a residir em união de 
facto reconhecida judicialmente à data 
do falecimento do antigo combatente”, 
especifica o Ministério, em nota divulgada 
pela agência Lusa.

O comunicado recorda que, para ope-
racionalizar esta medida, foi recentemente 
assinado um protocolo entre a Direcção-
-Geral de Recursos da Defesa Nacional, a 
Administração Central do Sistema de Saú-
de e os Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde. O acordo permitiu, finalmente, 
“garantir a isenção de pagamento de taxas 
moderadoras nas consultas, exames com-

plementares de diagnóstico e nos serviços 
de urgência do SNS, bastando aos benefi-
ciários, de forma simplificada, apresentar 
o cartão de utente do SNS ou o Cartão de 
Cidadão, onde consta o número de utente 
de Saúde”.

Segundo a agência Lusa, em Janeiro, 
um movimento de antigos combatentes 
com representantes dos três ramos das 
Forças Armadas anunciou a organização, 
no próximo mês de Julho, de um congresso 
nacional para melhorar o Estatuto do Anti-
go Combatente, alegando que algumas me-
didas pecam por falta de “solidariedade”.

Segundo o “Movimento pró-dignidade 
a favor do Estatuto do Antigo Combaten-

te”, que se mostrou descontente com o 
actual Estatuto do Antigo Combatente, o 
“principio da solidariedade não se verifi-
ca” em algumas medidas deste documen-
to. “O que é 7%, que é o que o estatuto 
prevê, 7% da pensão social por cada ano 
de serviço no Ultramar? Se fizer as contas 
isto dá 20 a 30 euros por mês e é só para 
uma parte dos antigos combatentes que 
recebem a pensão mínima”, disse na altura 
à Lusa José Maria Monteiro, um dos re-
presentantes do movimento, referindo-se 
à medida que prevê um suplemento de 
7% para os antigos combatentes com as 
pensões mais baixas.

Ainda de acordo com a agência, entre 
os melhoramentos pretendidos por estes 
ex-combatentes estava o “atendimento 
prioritário em todos os serviços de saúde 
públicos”, o acesso imediato de idosos com 
idade superior a 65 anos aos Hospitais das 
Forças Armadas “com as mesmas condições 
dos militares no activo”, “apoio médico 
e medicamentoso gratuito em doenças 
raras e crónicas contraídas nas antigas 
colonias” e uma “pensão de guerra para 
todos os antigos combatentes que estive-
ram em Angola, Guiné, Moçambique e 
Índia, no mínimo de 100 euros mensais”, 
adiantou. Além destas reivindicações, era 
exigido ainda que a utilização gratuita de 
transportes, já prevista no estatuto para 
as áreas metropolitanas e comunidades 
intermunicipais, se estenda a todo o país. ■

Europa quer 
regular 
hidrogénio
Ao contrário do Governo português, 

que decidiu avançar para a produ-
ção de hidrogénio a qualquer custo, 
contra tudo e contra todos, assumindo 
compromissos antes de haver sequer 
um debate público sobre o tema, os 
governantes com a pasta da Energia nos 
países da União Europeia destacaram 
esta semana a necessidade da criação 
prévia de um quadro regulatório estável 
para o hidrogénio que seja capaz de 
atrair investidores privados.

Esta posição foi um dos pontos em 
comum nas intervenções do ministro 
dos Assuntos Económicos e Política 
Climática dos Países Baixos, Bas van’t 
Wout, da secretária de Estado Parlamen-
tar no Ministério Federal dos Assuntos 
Económicos e Energia da Alemanha, 
Elisabeth Winkelmeier-Becker, da secre-
tária de Estado da Energia de Espanha, 
Sara Aagesen Muñoz, e do ministro da 
Energia e do Ordenamento do Territó-
rio do Luxemburgo, Claude Turmes, 
que participavam na conferência “O 
Hidrogénio nas Nossas Sociedades – Es-
tabelecer pontes”, realizada no âmbito 
da presidência portuguesa do Conselho 
da União Europeia.

A secretária de Estado Elisabeth 
Winkelmeier-Becker considerou que, 
além do quadro regulatório, é também 
crucial o planeamento das infra-estrutu-
ras necessárias para a produção e dis-
tribuição de hidrogénio (obtido através 
da electrólise da água, que separa o 
oxigénio do hidrogénio). Para a secre-
tária de Estado da Energia de Espanha, 
“é hora de acelerar o investimento e 
as decisões políticas”, estabelecendo 
as bases para um investimento estável.

“Precisamos de um sistema trans-
parente, porque o investidor privado 
só estará interessado em avançar se 
houver transparência”, sublinhou o 
ministro da Energia do Luxemburgo, 
Claude Turmes, que apontou ainda a 
redução do custo dos electrolisadores 
como uma das questões mais impor-
tantes para o futuro do hidrogénio. ■

UMA MEDIDA JUSTA FINALMENTE POSTA EM PRÁTICA

Antigos combatentes isentos 
de taxas moderadoras no SNS

DR

A empresa portuguesa de correios é a 
estrela da bolsa nacional este ano, 

com uma valorização de quase 50% - re-
velou esta semana o ‘Jornal de Negócios’. 

Após vários anos de baixa cotação 
no mercado das acções, os títulos dos 
CTT registaram uma valorização de 
perto de 50% nos primeiros três meses 

deste ano – e o líder da empresa, João 
Bento, acredita que 2021 continuará a 
ser um “ano de ouro” para os correios 
na Bolsa. ■

Susana Garcia, a advogada e comentadora televisiva que se 
tem distinguido pelo desassombro com que se identifica 

como uma pessoa da Direita, foi esta semana confirmada como a 
candidata do PSD à Câmara da Amadora nas próximas eleições 
autárquicas de Setembro/Outubro. 

O secretário-geral do partido, José Silvano, adiantou que 
o nome foi proposto pela comissão concelhia da Amadora, 
aprovado pela distrital de Lisboa e homologado “por unanimi-
dade” pela Comissão Política Nacional. “O PSD é um partido 
onde cabem todos, desde que não ponham em causa os valores 
essenciais da social-democracia”, disse Silvano. “Convivemos 
bem com a diferença de opiniões e não condenamos ninguém 
por delito de opinião”.

Por vezes criticada por defender pontos de vista semelhan-

tes aos de André Ventura, do Chega, Susana Garcia “consegue 
enquadrar-se na pluralidade que o partido tem para os candidatos 
às câmaras do país”, disse o secretário-geral.

O anúncio foi feito numa conferência de imprensa de apre-
sentação de um conjunto de 53 candidatos às próximas eleições 
autárquicas. Entre os nomes divulgados estão ainda os dos depu-
tados Duarte Pacheco e Eduardo Teixeira, que serão candidatos 
em Torres Vedras e Viana do Castelo, respectivamente.

Sobre Oeiras, José Silvano confirmou que a direcção do par-
tido recebeu das estruturas concelhia e distrital a proposta de 
o PSD não se apresentar a votos no concelho e “dar liberdade 
aos militantes de integrar outras listas”. E rematou: “A Comissão 
Política Nacional analisou esta possibilidade e outras, mas não 
chegou ainda a qualquer conclusão, continuará a analisar”. ■

CTT brilham na Bolsa

Susana corre pela Amadora

DR
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Opinião Um País, Dois Destinos

A grande e santa 
família socialista

Henrique netO

N o seu último número, a revista 
‘Sábado’ faz uma interessante 
avaliação dos cargos ocupados 

por membros da família socialista na Santa 
Casa Misericórdia de Lisboa (SCML). O 
que, sendo certo que a Santa Casa é, há 
muito, uma fonte de empregos políticos, a 
dimensão com que o PS o faz nos tempos 
que correm não tem paralelo. A ‘Sábado’ 
chama-lhe a “Grande e Santa Família”.

As nomeações do PS tiveram novo alen-
to com a nomeação do Provedor Edmundo 
Martinho, que começou por contratar para 
coordenadora do Grupo de Trabalho de 
Políticas Públicas de Longevidade a sua 
namorada, Maria da Luz Cabral. O Vice-
-Provedor, por sua vez, é João Paulo Correia, 
ex-acessor e ex-deputado do PS. Também 
o ex-marido de Ana Catarina Mendes, se-
nhora de que falei aqui a semana passada, 
o ex-ministro Paulo Pedroso, foi há um 
ano nomeado para o cómodo cargo de 
consultor externo, com o não menos có-
modo ordenado de 3.700 euros por mês. 
Acresce que Catarina Mendes tem um ir-
mão secretário de Estado e outro irmão, 
psicólogo, há já três anos com emprego 
seguro na Santa Casa.

Segundo o princí-
pio dos vasos comuni-
cantes, cada contratado 
acaba por ajudar a con-
tratar outros diligentes 
funcionários. Segundo 
a ‘Sábado’, Maria da 
Luz Cabral já ajudou 
a empregar Ana Isabel 
Cardoso e o irmão Bru-
no Cabral. Ora tendo 
os jornalistas da ‘Sába-
do’ perguntado quais 
os ordenados auferi-
dos, foram remetidos 
“para as tabelas da casa 
que, solicitadas, também não facultou”. A 
SCML esclareceu ainda que “não se pro-
nuncia sobre matérias que assentam em 
pressupostos e insinuações relacionadas 
com a esfera privada de cada cidadão”. Se 
os leitores se recordarem, a semana passa-
da relatei aqui a tristeza de Ana Catarina 
Mendes no programa “Quadratura do Cír-
culo”, devido às insinuações e pressupostos 

mal-intencionados e claramente populistas 
que, disse, estão a minar o nosso regime 
democrático. Ou seja, para Catarina Men-
des o segredo é a alma do negócio e há que 
defendê-lo a todo o custo.

Entretanto, o grande amigo de António 
Costa, Diogo Lacerda Machado, salvador 
da TAP e de outros negócios de que é espe-
cialista, tem também uma filha na SCML, 
Joana Lacerda Machado, que já foi pro-

movida por Eduardo 
Martinho que, por sua 
vez, já tem uma longa 
carreira na companhia 
do ex-ministro Vieira 
da Silva. Mas há mais, 
Diogo Lacerda Macha-
do viu recentemente 
um outro filho ser esco-
lhido para um cargo na 
embaixada portuguesa 
em Washington. Ainda 
recentemente iniciou 
funções na Santa Casa 
como Administradora 
Ana Vitória Azevedo, 
que é mulher de André 

de Aragão Azevedo, secretário de Estado 
para a Transição Digital. 

Utilizo estas informações publicadas 
na “Sábado” como reforço do que aqui 
escrevi a semana passada e mostrar com 
maior clareza a hipocrisia do PS, em geral, 
e de Catarina Mendes, em particular, na sua 
função de comentadora televisiva. Pretendo 

ainda chamar a atenção dos portugueses 
para o enorme polvo em que o Partido 
Socialista se transformou e, principalmen-
te, para demonstrar que com este PS cor-
remos o risco de vermos interrompida a 
normal alternância no poder, que está na 
essência dos regimes democráticos. Será 
que estamos a assistir ao nascimento e ao 
crescimento de um novo modelo de partido 
único? Vejamos as razões:

1.Penso que conhecemos os esforços 
feitos por José Sócrates para tomar 

de assalto uma parte da comunicação so-
cial e do sistema financeiro, em associação 
com algum poder económico, utilizando 
para isso muitos socialistas colocados em 
postos chave, seja por nomeação governa-
mental, seja pela ajuda da Maçonaria, seja 
por nomeações no Estado, instituições e 
empresas, como as aqui referidas, que são 
apenas um exemplo.

2.Sabemos também a forma, relati-
vamente fácil, com que o governo 

de Passos Coelho foi demonizado, seja a 
partir de grande parte da comunicação 
social, seja pelos milhares de socialistas e 
amigos que ocupam os mais variados cargos 
políticos. De facto, Passos Coelho nunca 
teve descanso, a máquina socialista não 
deixou. Agora pensem os portugueses no 
que acontecerá com um qualquer futuro 
governo não socialista.

3.Até agora, o Primeiro-ministro An-
tónio Costa já conseguiu imobilizar 

os partidos à sua esquerda, exatamente pelo 
receio que têm de deixar funcionar a alter-
nância democrática e o medo da chegada 
ao poder da direita, como foi teorizado em 
2015 pelo ministro Santos Silva. Entretanto, 
o PS alargou de forma sistemática a presença 
socialista não apenas nos cargos públicos, 
mas também em instituições de direito pri-
vado, associações, empresas e autarquias. 
Além de que o Estado é hoje dominante 
em todos as áreas da vida nacional, o que 
inclui grupos económicos privados, como 
é o caso da EDP, REN, sectores das energias 
renováveis, a TAP, a Efacec, o Novo Banco 
e por aí fora, incluindo muitas associações 
e meios de comunicação. Pensem ainda 
na bazuca de dinheiro, previsto distribuir 
de acordo com o critério definido pelo 
Primeiro-ministro, que será nos próximos 
anos uma enorme fonte de poder. 

4. A recente controvérsia com Mar-
celo Rebelo de Sousa também 

não é inocente. António Costa aproveita 
a popularidade expressa nas sondagens 
para usar a imensa máquina socialista, 
para tentar obter a maioria em eleições já 
largamente controladas devido aos eleito-
res não escolherem os eleitos. Além de, 
idealmente, tentar minar a popularidade 
do Presidente da República que, diga-se, 
se tem posto a jeito. 

Alguns leitores poderão pensar que 
aquilo que escrevo implica uma certa teoria 
da conspiração. Pois bem, reconheço que 
nada do que escrevi é ciência e que em 
política todos os factos descritos e as teses 
que adianto são apenas conjunturas, não 
o nego. Todavia, o assalto ao aparelho do 
Estado é real, que a grande família socialista 
atingiu em Portugal um poder enorme 
parece-me indiscutível e que a sua capa-
cidade e a de António Costa para iludir 
a realidade junto dos portugueses é uma 
experiência diária. Ou seja, para mim uma 
coisa é certa, Portugal é cada vez menos 
uma democracia e a alternância demo-
crática está a ser crescentemente viciada.

José Sócrates 
O dia em que este número de O DIA-

BO chegar às bancas será um dia muito 
interessante para avaliar o que aqui preve-
jo. Trata-se de saber o que acontecerá ao 
Processo Marquês. De facto, não existirá 
grande novidade, dado já sabermos que o 
resultado só poderá ser um entre três: (1) 
o processo será arquivado, o que é pouco 
provável; (2) o processo seguirá para julga-
mento conforme a acusação do Ministério 
Público, o que, sendo o juiz Ivo Rosa quem 
é, será praticamente impossível; (3) a acu-
sação será reduzida a uns meros descuidos 
fiscais, o que terá uma forte probabilidade 
de acontecer. 

Perguntarão então os leitores mais sé-
rios e, porventura, mais inocentes: mas 
como é isso possível? É possível por todas 
as razões que descrevi: a corrupção cresce 
em Portugal sob a vigilância do Partido 
Socialista, o partido cuja grande família dela 
beneficia e que, ao abrigo do seu crescente 
poder no Estado e na sociedade, se pode 
permitir que aconteça. ■

“a corrupção cresce  
em portugal sob a 

vigilância do pS, o partido 
cuja grande família dela 

beneficia e que, ao abrigo 
do seu crescente poder  

no estado e na sociedade, 
se pode permitir  

que aconteça”

DR
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Carlos Moedas,  
o cavaleiro solitário

Candidato a Lisboa sem amarras e a construir um programa eleitoral próprio

DR

N este momento já são co-
nhecidos os principais 
candidatos à Câmara de 

Lisboa. A autarquia é governada 
há quase 15 anos pelos socialistas, 
mas o PSD quer dar a volta aos pés-
simos resultados dos últimos anos 
e conquistar a cidade. A grande 
coligação de Moedas por Lisboa 
quer acabar com o reinado da es-
querda na capital do país.

Recorde-se que, depois da de-
missão de Carmona Rodrigues e a 
realização de eleições intercalares 
o PS ganhou a autarquia. Em 2013, 
Costa convidou Fernando Medina, 
que na altura era deputado, para 
número dois, já a pensar na possi-
bilidade de sair para liderar o PS. 
Foi isso que aconteceu e dois anos 
depois decidiu deixar a câmara 
para se dedicar em exclusivo ao 
partido.

Medina assumiu o cargo e 
candidatou-se pela primeira vez 
nas últimas autárquicas, em 2017. 
Perdeu a maioria absoluta, mas ga-
nhou as eleições com 42 por cento 
dos votos e governou a câmara em 
coligação com o Bloco de Esquer-
da. É este Fernando Medina que 
Moedas quer cilindrar nas próxi-
mas eleições.

Sem amarras e a construir um 
programa eleitoral próprio, Carlos 
Moedas destaca-se por não fazer 
parte da chamada máquina parti-
dária, o que já está a deixar muita 
gente desesperada. O acordo com 
o CDS é o mais avançado e em sur-
dina a questão dos nomes para os 
lugares está a causar grande suru-
ru. Mas Moedas não cede e insiste 
em ter uma equipa com que possa 
governar e não uma manta de re-
talhos saída das lutas intestinas dos 
partidos. Explicou que deixou a 
sua vida para se focar em Lisboa.

Neste momento, o ex-Comis-

sário Europeu e administrador da 
Gulbenkian, Carlos Moedas, está 
a negociar com todos. Para já, da 
chamada “grande direita”, só o 
Iniciativa Liberal decidiu ter um 
candidato próprio, Bruno Horta 
Soares.

Globalmente, são discussões 
intensas e centradas na cidade de 
Lisboa e no que é preciso mudar 
na capital.

Audição parlamentar
Esta semana, o antigo secretá-

rio de Estado Adjunto do primeiro-
-ministro disse no Parlamento que 
nunca discutiu problemas do GES 
e BES com a “troika”, que eram 
tratados com outros membros do 
Governo.

“Eu não tinha tempo físico para 
estar em reuniões, nem a ‘troika’ 
tinha tempo para isso, para estar 
a falar comigo sobre os problemas 
que estava a discutir com outros e 
que não dependiam daquilo que 
era a minha função”, disse Moedas 
na Comissão Eventual de Inquérito 
Parlamentar às perdas registadas 
pelo Novo Banco e imputadas ao 
Fundo de Resolução.

Em resposta ao deputado Duar-
te Alves (PCP), o actual candidato 
autárquico à Câmara Municipal de 
Lisboa pelo PSD e CDS-PP reite-
rou que “esse ponto de discussão 
nunca existiu” nas reuniões que 
manteve com a “troika”.

Questionado sobre se a resolu-
ção do BES e uma outra actuação 
do governo poderia ter posto em 
causa a saída limpa do programa 
da “troika”, Moedas disse que não 
podia responder sobre “o que é 
que teria sido diferente”.

“A minha focalização era real- 
mente nessa finalização do pro-
grama da “troika”, mas ela não de-

pendia de mim, mas daquilo que 
eram as conclusões das instituições 
exteriores a Portugal, que estavam 
cá, e de que nos conseguimos li-
vrar”, tinha já dito anteriormente 
o antigo secretário de Estado Ad-
junto do primeiro-ministro Pedro 
Passos Coelho.

Quanto às reuniões mantidas 
com Ricardo Salgado, Carlos Moe- 
das manteve, tal como nas res-
postas dadas à anterior comissão 
de inquérito sobre o BES, que se 
referiram aos problemas sobre a 
parte não financeira do Grupo 
Espírito Santo (GES) e não sobre 
a das finanças.

Moedas confirmou também 
que Ricardo Salgado lhe telefo-
nou a pedir para falar com o en-
tão presidente da Caixa Geral de 
Depósitos (CGD), José de Matos, 
tendo achado essa interpelação um 
facto “estranho” e comentado isso 
com o líder do banco público. O 
antigo governante disse também 
que não sabia da dívida de 7,6 mil 
milhões de euros do GES.

No dia 25 de Março, o PS re-
quereu os depoimentos por escrito 
do ex-Presidente Cavaco Silva, dos 
antigos Primeiros-ministros Durão 
Barroso e Passos Coelho e a audi-
ção presencial do ex-comissário 
europeu Carlos Moedas na comis-
são de inquérito do Novo Banco.

O anúncio foi feito no Par-

lamento pelo coordenador do 
PS nesta comissão de inquérito, 
João Paulo Correia, um dia de-
pois da audição de José Honório, 
ex-administrador do BES e Novo 
Banco. Segundo o socialista, o an-
tigo presidente do BES, Ricardo 
Salgado, entregou, em 2014, um 
memorando a cada uma das autori-
dades políticas em que dava conta 
do “buraco gigante em que estava 
enfiado o GES”.

O PSD acusou o PS de estar 
a “brincar” com a comissão de 
inquérito ao Novo Banco e com 
a realidade de forma “execrável”, 
ao pedir depoimentos escritos de 
ex-governantes sociais-democratas 
e a audição de Carlos Moedas.

Duarte Pacheco lembrou, na 
altura, que “na anterior comissão 
de inquérito” à gestão do BES 
e do Grupo Espírito Santo, que 
terminou em 2015, “houve um 
trabalho sério que prestigiou o 
Parlamento e os deputados que 
a integravam”.

O deputado continuou, dizen-
do que “hoje os tempos são outros 
e a actual comissão de inquérito 
parlamentar está a investigar aquilo 
que o Governo do PS fez: o seu 
comportamento, a alienação do 
banco, o modo como acompa-
nhou a gestão e, automaticamente, 
o comportamento do PS que se al-
terou, passou de responsabilidade 
a irresponsabilidade”.

“E esse comportamento irres-
ponsável do PS ficou bem evidente 
no requerimento que agora apre-
sentou”, apontou o deputado.

Polido e educado
O antigo secretário de Estado 

Carlos Moedas assegurou ainda 
que no telefonema feito por Ri-
cardo Salgado foi apenas “polido 
e educado” e não “disse que sim, 
nem que não”, garantindo nada 
ter feito do que foi pedido.

No período de inquirição do 
deputado do PS João Paulo Cor-
reia, o socialista insistiu longos 
minutos num telefonema que o 
ex-presidente do BES, Ricardo 
Salgado, fez a Moedas em 2014, a 
propósito da abertura, por parte 
da procuradoria do Luxemburgo, 
de um inquérito a três empresas 
do GES.

“Aquilo que eu disse ao doutor 
Ricardo Salgado foi ser polido e 
educado: ‘sim senhor, estou a ouvi-
-lo’”, respondeu o antigo secretário 
de Estado, mais do que uma vez, 
perante a insistência da pergunta 
do deputado do PS sobre se “disse 
ou não disse” nesse telefonema 
que iria contactar o então ministro 
da Justiça do Luxemburgo.

Moedas afirmou que “não lhe 
disse redondamente que não” – se 
era isso que João Paulo Correia 
estava “a tentar insinuar” –, mas 
deixou claro que sabia desde o iní-
cio “muito bem o que ia fazer”, que 
“era não contactar absolutamente 
ninguém”.

“A minha resposta é tão clara 
como a sua pergunta. Quando o 
senhor deputado recebe um tele-
fonema de um presidente de um 
banco, o senhor deputado – e ima-
gino eu, que é um homem educa-
do – teria dito exactamente aquilo 
que eu disse. Eu não lhe disse que 
sim, nem que não, obviamente”, 
assegurou.

O antigo governante do exe-
cutivo liderado por Passos Coelho 
garantiu que disse apenas a Ricar-
do Salgado que o estava a ouvir e, 
quando desligou o telefone, foi para 
casa e não fez “absolutamente nada 
como está provado”, sublinhando 
que “os factos falam por si”.

“Aqui o ponto não é o telefo-
nema, são os factos. Os factos são 
que, pela primeira vez na história, 
um Governo disse que não a Ri-
cardo Salgado. Ao contrário de 
outros governos, nós dissemos não 
a Ricardo Salgado. Não há dúvida 
sobre isso”, contra-atacou, consi-
derando “importante que fique 
escrito e que fique dito porque 
outros não o poderiam dizer”. ■

Os cartazes não enganam. Moedas está a concorrer em nome próprio à Câmara Municipal de Lisboa, apesar  
de ter congregado o apoio de vários partidos. a opção dos cartazes é provar que vai seguir uma linha 

autónoma e quem o conhece garante que vai esquadrinhar todos os cantos de Lisboa nos próximos meses.   
a primeira acção de campanha foi a colocação do primeiro “outdoor” no Marquês do Pombal. O “slogan”  

é “Lisboa pode ser muito mais do que imaginas” e o candidato promete empenhamento e resiliência.

por Maria COSta
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Depois do “braço de ferro” com Costa a propósito dos três diplomas            de apoio social, as novas medidas são analisadas à lupa em Belém Política económica

PR mantém Governo à rédea curta

O segundo mandato está mesmo a 
trazer à cena política um Presi-
dente mais interventivo e António 

Costa deixou de contar com o seu respaldo 
persistente, como aconteceu nos seus pri-
meiros cinco anos em Belém.

Uma semana depois de ter promulgado 
o diploma com o reforço de apoios “nasci-
dos” de uma coligação negativa no Parla-
mento, Marcelo obriga políticos a fazerem 
novas contas políticas e económicas.

Reconstrução económica
No dia em que se iniciou a segunda etapa 

do processo de desconfinamento do Gover-
no, na segunda-feira passada, e os alunos dos 
segundo e terceiro ciclos retomaram as aulas 
presenciais, Marcelo Rebelo de Sousa obser-
vou que esta reabertura progressiva significa 
também o início de “uma nova fase, que é 
a fase da reconstrução económica e social”.

“Esta viragem significa que vamos agora 
olhar um bocadinho para aquilo que vai ser 
a vida do país nos próximos anos”, afirmou, 

insistindo que “além de recuperar dos efei-
tos da pandemia, há que reconstruir virando 
para o futuro a economia e a sociedade 
portuguesa”.

“Vai ser o esforço deste ano, do ano que 
vem, dos anos seguintes”, realçou.

Questionado sobre a notícia de que as 
medidas excepcionais de apoio à economia 
e de resposta ao Covid-19 agravaram o défice 
em 1,9 por cento do Produto Interno Bruto 
(PIB) em 2020, o Presidente da República 
referiu que “todos os países do mundo e 
todos os países da Europa, em particular, 
tiveram de enfrentar a pandemia”.

“E o enfrentar a pandemia significa, 
naturalmente, um esforço para todos: para 
o Estado, para as empresas, para o sector so-
cial, para todos os portugueses. E, portanto, 
é esse esforço que justifica olharmos para o 
futuro e apostarmos naquilo que vai ser a 
reconstrução económica e social do país”, 
completou, sem fazer mais comentários 
sobre este assunto.

Recorde-se que em causa está um rela-
tório da Unidade Técnica de Apoio Orça-
mental (UTAO), segundo o qual as medi-
das excepcionais de apoio à economia e 
de resposta ao Covid-19 agravaram o saldo 
orçamental em 3.800 milhões de euros, 
1,9 por cento do Produto Interno Bruto 
(PIB), em 2020, em contas nacionais (ver 
pela secundária).

Atenção ao Orçamento
Apesar da diferença de estilo neste se-

gundo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa 
garantiu ter a mesma linha de actuação do 
primeiro mandato e que continuará com a 
“salvação preventiva de orçamentos”, justifi-
cando decisões com os tempos de crise, seja 
pandémica, seja económico-social.

“Temos um Plano de Recuperação e 
Resiliência. Temos um país numa crise 
económica e social profunda. Temos à 

nossa frente anos decisivos. Os dois pró-
ximos orçamentos são fundamentais para 
o Governo chegar a 2023. Se não, não 
chega. O que eu estou a fazer aí é uma 
salvação preventiva de orçamentos”, afir-
mou Marcelo Rebelo de Sousa, perante 
questões dos jornalistas, após visita a um 
lar de idosos, em Lisboa.

O chefe de Estado sublinhou que de-
sempenha uma função “difícil e solitária” 
e desdramatizou qualquer clima de tensão 
com o Governo minoritário socialista por-
que, “em Democracia, não há nada que seja 
crítico em termos do exercício dos poderes 
dos órgãos ou da sua liberdade – é a dife-
rença para a ditadura”.

“O que estou a dizer, à distância de uns 
meses, é: atenção, vem aí um Orçamento 
do Estado. Se me pergunta se eu também 
pensei nisso no momento em que decidi e 

Marcelo Rebelo de Sousa vai avaliar as medidas do 
executivo de antónio Costa em matéria de Economia e 
do Plano de Recuperação e Resiliência com uma rédea 

curta. Depois do início do desconfinamento de 5 de abril, 
o Presidente não perdeu tempo e ouviu o Governador 

do banco de Portugal, o polémico ex-ministro Mário 
Centeno. Marcelo exige estar informado acerca dos 

dossiers da Economia e das Finanças e interpela 
directamente governantes, especialistas e partidos.

por Marta BritO

A taxa de poupança das famílias subiu no quarto trimestre 
de 2020 para máximos desde 2002, mas o Fórum para 

a Competitividade avisa que esta “poupança forçada” pela 
pandemia poderá não se traduzir significativamente em des-
pesa extra em 2021.

“Em Portugal, não se deve esperar que a poupança ‘forçada’ 
de 2020 se transforme de forma expressiva em despesa extra em 
2021, devendo ser necessário aguardar pelo próximo ano para 
detectar efeitos mais visíveis”, sustenta o diretor do gabinete de 
estudos do Fórum, Pedro Braz Teixeira, na nota de conjuntura 
de Março daquela entidade, agora divulgada.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), 
no quarto trimestre de 2020 a taxa de poupança das famílias 
subiu para 12,8 por cento, face a 7,1 por cento no trimestre 
homólogo (média dos quatro trimestres anteriores), o valor 
máximo desde 2002.

Conforme nota Pedro Braz Teixeira, “a poupança aumen-
tou em presença de um aumento modesto do rendimento 

disponível de 1,0 por cento (devido às ajudas públicas), com 
uma quebra inédita de 5,0 por cento no consumo privado”.

Já o investimento dos particulares “foi ligeiramente superior 
ao do ano anterior (8.756 milhões face a 8.666 milhões de 
euros), não tendo sido afectado pela pandemia”.

“Isto significou que praticamente todo o crescimento da 
poupança se traduziu num aumento da sua capacidade de 
financiamento, que subiu de forma muito expressiva de 3.170 
milhões, em 2019, para 11.998 milhões de euros, em 2020”, 
salienta, questionando “o que se vai passar com estes 8.828 
milhões de euros de aumento da capacidade de financiamento, 
que correspondem a 4,4 por cento do PIB de 2020”.

A este propósito, o Fórum para a Competitividade refere 
que “o que terá estado por trás deste aumento da poupança 
foram os sucessivos confinamentos e restrições à despesa (tu-
rismo, restauração, vestuário, etc.)”, sendo que essas limitações 
prolongaram-se no primeiro trimestre de 2021 “e ainda conti-
nuam, não sendo claro o momento do seu fim”. ■

A s medidas excepcionais de apoio à 
economia e resposta à pandemia 

penalizaram o défice em 1,9 por cento 
do PIB em 2020 em contas nacionais, 
agravando o saldo orçamental em 3.800 
milhões de euros, segundo um relatório 
da UTAO.

“Sem o efeito orçamental directo das 
medidas Covid-19 em contas nacionais, 
o saldo orçamental de 2020 teria ascen-
dido a -3,8 por cento do PIB”, refere a 
Unidade Técnica de Apoio Orçamental 
(UTAO) na nota rápida sobre o saldo 
orçamental das Administrações Públicas 
em 2020, agora divulgado.

De acordo com os técnicos que 
dão apoio à Comissão de Orçamento 
e Finanças (COF) do Parlamento, em 
contas nacionais, o impacto das medidas 

Poupança das famílias aumenta Défice cresce            com a pandemia 
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vou decidir sobre determinados diplomas, 
também”, afirmou.

Rebelo de Sousa garantiu “usar os po-
deres, nomeadamente quanto às leis, no 
sentido de considerar aquilo que em cada 
momento pode pesar no promulgar ou vetar 
ou mandar para o Tribunal Constitucional 
(TC)”.

“Quando veto, indico logo o que enten-
do que pode ser corrigido. A minha ideia 
é salvar a lei. Quando promulgo, há leis 
que estão na margem política e jurídica e 
eu não escondo que procuro salvar as leis. 
Salvei já um Orçamento do Estado que ti-
nha mais despesas do que receitas. Era fácil 
matar. Mandava para o TC e parava o país”, 
continuou.

O Presidente declarou ter sido “eleito, 
e há pouco tempo reeleito, para resolver 
problemas e evitar crises”.

“Não foi para criar problemas ou crises. 
Isto aplica-se ao actual Primeiro-ministro e 
actual Governo. Aplicar-se-á ao Governo que 
sairá das eleições de 2023, com o mesmo 
Primeiro-ministro, com o mesmo partido, 
com outro Primeiro-ministro ou outro par-
tido”, assegurou.

Braço-de-ferro
Recorde-se que, nos últimos dias, a Cons-

tituição esteve no centro do debate político 
a propósito de três diplomas aprovados no 
Parlamento, contra a vontade do PS, e pro-
mulgados pelo próprio Rebelo de Sousa, 
tendo o governo minoritário socialista sus-
tentado que os mesmos violam a chamada 
“lei travão”.

O chefe de Estado promulgou os de-
cretos, alargando medidas de apoio a tra-
balhadores independentes, gerentes e em-

presários em nome individual, aos pais em 
teletrabalho e aos profissionais de saúde, 
e justificou a decisão por se tratar de algo 
urgente e que, neste caso, “há uma inter-
pretação conforme à Constituição”.

O Primeiro-ministro e líder do PS, An-
tónio Costa, anunciou, na passada semana, 
que vai pedir a fiscalização sucessiva da cons-
titucionalidade das três leis, com urgência, 
junto do Tribunal Constitucional (TC), mas 
assegurou não existir “nenhum conflito” 
nem “nenhuma divergência com o senhor 
Presidente da República”.

Rebelo de Sousa, professor catedrático 
de direito e constitucionalista, entretanto 
jubilado, assumiu pela primeira vez o car-
go em Março de 2016 e, cerca de um ano 
depois, definiu-se como um Presidente que 
não recorre ao TC como “uma espécie de 
defesa”, mas que exerce “sem complexo 
nenhum” o veto político, perante fortes 
divergências.

Curiosamente o PCP – que continua a 
viabilizar os OE de António Costa – foi o 
primeiro a responder.

Os comunistas contrariaram mesmo a 
tese do Presidente da República de querer 
“salvar” o próximo Orçamento do Esta-
do, afirmando que a aprovação deste do-
cumento não lhe cabe a ele, mas sim ao 
Parlamento. Num comentário aos apelos 
de Marcelo Rebelo de Sousa para que os 
próximos orçamentos sejam aprovados, o 
líder da bancada comunista, João Oliveira, 
afirmou à Lusa que há competências defi-
nidas, umas que “são inequivocamente” do 
Presidente e outras não. Ora, o Presidente 
“tem competências de promulgação ou 
de veto das leis aprovadas pela Assembleia 
da República” e, no caso dos diplomas de 
reforço dos apoios sociais, que estiveram 
no centro de uma divergência entre Belém 
e São Bento, “aquilo que o Presidente da 
República fez foi exercer competências”, 
promulgando as leis, o que até foi elogiado 
pelo PCP. ■

Oelenco de entidades sujeitas a 
requisitos prudenciais europeus 

foi agora alterado por aviso do Ban-
co de Portugal, publicado em Diário 
da República, para incluir o Banco 
Português de Fomento e eliminar a 
IFD-Instituição Financeira de Desen-
volvimento.

Aqueles requisitos prudenciais, 
estabelecidos num regulamento eu-
ropeu, são exigidos, além do Banco 
Português de Fomento, a todas as 
sociedades financeiras de crédito, de 
investimento, de locação financeira, 
de “factoring”, de garantia mútua e 
a algumas sucursais de instituições 
financeiras com sede no estrangeiro.

O aviso do Banco de Portugal, pu-
blicado em Diário da República, passa 
a incluir a instituição financeira criada 
em meados de 2020, por decreto-lei do 
Conselho de Ministros, com o nome de 
Banco Português de Fomento (BPF) 
e que financia projectos, sem que os 
respetivos montantes sejam contabili-
zados na dívida do Estado português.

No aviso, o banco central lembra o 
decreto-lei que, em Setembro passado, 
procedeu à fusão por incorporação 
da PME Investimentos-Sociedade de 
Investimento e da IFD, na SPGM-So-
ciedade de Investimento, tendo esta 
alterado o nome para Banco Português 
de Fomento (BPF) e a IFD sido extinta 
no âmbito da mesma fusão.

O regulador acrescenta que o BPF 
resultou da sucessão legal da PME In-
vestimentos, da IFD e da SPGM, e que 
qualquer uma das três está sujeita ao 
quadro regulamentar aplicável no aviso 
do Banco de Portugal de 2014, agora 
alterado.

No dia em que o Conselho de Mi-
nistros aprovou a criação do BPF, o 
ministro da Economia, Siza Vieira, ex-
plicou que a nova instituição ia ter “a 
possibilidade de realizar um conjunto 
alargado de operações, quer de crédito 
directo às empresas, quer a gestão do 
sistema de garantias de Estado, quer de 
capitalização de empresas e de apoio 
às exportações e internacionalização”, 
o que deixou o governo em polvoro-
sa – Marcelo chamou Mário Centeno 
para que o Governador do Banco de 
Portugal lhe explicasse as “perspectivas 
para a economia portuguesa”.

E o Presidente da República não 

o fez em recato da audição, onde o 
prato forte terá sido Programa de Re-
cuperação e Resiliência (PRR). Não, 
optou por chamar Mário Centeno a 
Belém, publicamente, referindo que 
era o primeiro de muitos economistas 
e políticos que quer ouvir nos próxi-
mos dias. 

“O Presidente Marcelo Rebelo de 
Sousa recebeu, no Palácio de Belém, 
o governador do Banco de Portugal, 
Mário Centeno, que o inteirou dos 
mais recentes números e perspectivas 
para a economia portuguesa”, lê-se 
numa nota divulgada no sítio oficial da 
Presidência da República, na Internet.

Sobre o plano de audições, Marcelo 
Rebelo de Sousa disse aos jornalistas 
que nas próximas semanas irá ouvir 
“directores das escolas de economia, 
economistas de várias escolas, de vários 
pensamentos e mais tarde gestores, 
empresários, responsáveis do mundo 
do trabalho”, assim como o próprio 
Governo sobre o PRR, no dia 16.

“A ideia é dar força àquilo que é 
uma tarefa colectiva, que do ponto de 
vista executivo compete ao Governo 
liderar, numa parte, com fundos do 
PRR, noutra parte com os fundos eu-
ropeus anuais do quadro financeiro 
plurianual dos próximos anos, e de-
pois o contributo de toda a sociedade 
portuguesa”, enquadrou o chefe de 
Estado, defendendo que está em causa 
“um esforço conjunto”.

Questionado sobre se pretende 
influenciar o modo como as verbas 
europeias vão ser aplicadas em Portu-
gal, o Presidente da República realçou 
que no dia 16 irá receber no Palácio 
de Belém uma equipa do Governo, 
encabeçada pelo ministro do Planea-
mento, Nelson de Souza.

Essa equipa irá “expor, naturalmen-
te, como é que o Governo, que é quem 
lidera esse processo, vê o processo, 
quando se aproxima o instante em 
que Portugal apresentará à Comissão 
Europeia a versão definitiva do PRR”, 
acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa insistiu 
na mensagem de que não basta “recu-
perar dos efeitos da pandemia e que 
se tem de aproveitar esta oportuni-
dade para reconstruir virando para 
o futuro a economia e a sociedade 
portuguesa”. ■

UE obriga a requisitos 
prudenciais e Marcelo 
chama Centeno a Belém

Défice cresce            com a pandemia 
de resposta à pandemia “corresponde, 
maioritariamente, a medidas de agrava-
mento da despesa das Administrações 
Públicas”.

“Entre estas – referem – assumiram 
maior relevância material as medidas 
de ‘lay-off’ (437 milhões de euros) e 
a despesas de saúde relacionadas com 
equipamentos de protecção individu-
al e medicamentos (332 milhões de 
euros)”.

As referidas medidas conduziram ain-
da a uma quebra na receita, destacando 
a UTAO a perda decorrente da isenção 
do pagamento da taxa social única (470 
milhões de euros).

Este impacto orçamental directo não 
inclui as garantias concedidas pelas Ad-

ministrações Públicas a outros sectores 
institucionais no contexto das medidas 
de resposta à pandemia, já que estas ope-
rações “constituem passivos contingentes 
das Administrações Públicas e apenas se 
traduzem em despesa ou dívida deste sub-
sector, no caso de virem a ser executadas 
e no momento em que essa execução vier 
eventualmente a ocorrer”.

Neste sentido, a UTAO considera 
constituírem “um risco sobre as contas 
das Administrações Públicas que importa 
acompanhar” e reporta que, em 2020, o 
montante total destas garantias ascendeu 
a 7.160 milhões de euros, cerca de 3,5 
por cento do PIB, “o que se traduziu 
num aumento pronunciado face a 2019”, 
quando estas garantias ascenderam a 
950 milhões de euros, cerca de 0,4 por 
cento do PIB. ■
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N um estudo levado a 
cabo nos Estados Uni-
dos, em que participa-

ram 2.260 adolescentes – idades 
compreendidas entre os 12 e 15 
anos –, a administração da vaci-
na da Pfizer BioNTech revelou 
uma segurança de 100 por cento 
(isto segundo notícia do “New 
York Times”). A metade desses 
adolescentes administrou-se-lhe 
a vacina e a outra metade o pla-
cebo. Nenhum adolescente que 
levou a vacina foi contagiado 
com o Covid-19, enquanto na-
queles que receberam o placebo 
verificaram-se 18 infecções.

Já relativamente à vacina da 
Astrazeneca, a Agência Euro-

peia de Medicamentos (AEM) 
emitiu há dias, mais propria-
mente no dia 31 de Março, um 
comunicado no qual assegurou 
que não existem provas de ne-
nhum risco específico, por ida-
de e por sexo, de surgimento 
de coágulos relacionados com 
a vacina. Continuando as inves-
tigações, a AEM emitirá uma 
actualização das suas recomen-
dações entre os próximos dias 6 
e 9 de Abril, mas, por enquanto, 
aconselha o seu uso em todos 
os países europeus. Ora, este 
comunicado lançou uma certa 
confusão e perplexidade, visto 
que, na noite do dia 30 de Mar-
ço, o governo alemão enunciou 
um novo critério de vacinação, 
segundo o qual excluía desta 
vacina as pessoas com menos 
de 60 anos. 

A chanceler Angela Merkel, 
depois de uma reunião com os 
presidentes do Bundeslander, 
afirmou mesmo que “é um ris-
co que não se pode ignorar”. 
Com esta decisão Merkel reagiu 
à recomendação da Comissão 
Permanente de Vacinas da 
Alemanha, que, por sua vez, 
respondia a um estudo do pres-
tigioso Instituto Paul Ehrlich, 
assinalando 31 casos de trom-
bose em pessoas que receberam 
a vacina. Nove delas faleceram 
(dois homens e sete mulheres) 
e em 19 casos foi detectado um 
défice de plaquetas no sangue, 
informando o Instituto que os 
falecidos tinham entre 36 e 57 
anos. Os outros casos foram 
de trombose venosa sinusal 
em mulheres entre os 20 e os 
63 anos. 

Pergunta-se: o nosso Primei-
ro-ministro e a Ministra da Saú-
de que terão a dizer deste sério 
aviso que vem da Alemanha? 
Note-se que a Astrazeneca está 
a ser “distribuída” à população 
portuguesa como quem distri-
bui rebuçados inofensivos. Por 
que razão a classe médica está a 
ser vacinada, primordialmente, 
só com a Pfizer? Os optimistas 
voluntariosos, favoráveis à admi-
nistração das vacinas, continuam 
a afirmar que os benefícios rela-
tivamente aos riscos sobrelevam 
o receio e o medo que as pesso-
as possam ter de se vacinarem, 
mas o que é certo, no caso da 
Alemanha, é que a Comissão 
Permanente de Vacinas, face à 
polémica levantada, emitiu um 
ambíguo comunicado alijando e 
descartando eventuais responsa-

bilidades (passo a citar). “A apli-
cação da vacina da Astrazeneca 
em pessoas com menos de 60 
anos é possível segundo o crité-
rio do médico, depois da acei-
tação individual dos possíveis 
riscos e após se terem recebido 
minuciosas explicações”. 

Depois de lermos este comu-
nicado, quem fica seguro rela-
tivamente à administração das 
vacinas? Quem não teme pelos 
possíveis problemas que possam 
surgir? Ainda será necessário 
tempo e estudo para se desen-
volverem produtos mais fiáveis e 
mais eficazes. Entretanto entra-
mos todos – uns mais que outros 
– numa “roleta russa” e do seu 
efeito nos nossos corpos.  ■

180.000 já referidos. Ou seja, João Ferreira 
soma derrota atrás de derrota e concorre a 
Lisboa contra si mesmo.

O Chega confunde-se com o seu líder 
e (praticamente) não existe para lá deste. 

Ventura, o homem que se confunde 
e esgota (n)o partido, conseguiu quase 
meio milhão de votos nas presidenciais. 
De descontentes, de abstencionistas, de 
gente que não se revê nas diversas alterna-
tivas políticas, à esquerda e à direita, com 
especial implementação num interior es-
quecido pela metrópole e pelos decisores. 
Raramente com um discurso conciliador e 

João Ferreira é, se não o melhor, segu-
ramente um dos melhores quadros do 
PCP. Quem o ouviu na campanha para 

as presidenciais percebeu que o mesmo 
fez uma campanha séria, frontal, elevada e 
com um grau de abertura a ideias de outras 
latitudes. Estava preparado, é conhecedor 
dos dossiers e tinha perfil presidencial. Os 
180.000 votos que capitalizou para o partido 
muito a si se devem, valendo JF mais que 
um PCP anquilosado, serôdio e refém de 
um discurso revolucionário sem eco nos 
dias de hoje. Tenta evitar cometer os erros 
do passado, quando catapultou Bernardino 
Soares. Sucede, porém, que nem aquele 
estava preparado para assumir a presidência 
do Comité, nem Jerónimo para sair.

Hoje a realidade é outra. JS está cansado, 
menos velho, mas também menos lúcido 
que Cavaco. O PCP percebeu que o seu 
eleitorado está cada vez mais idoso, apos-
tando as suas fichas num candidato (ainda) 
jovem, de figura e discurso aprazíveis, mais 
sereno, assertivo e transversal. João Ferreira 
foi candidato a Lisboa em 2013 e 2017, 
tendo obtido resultados inferiores a 10 por 
cento em cada uma das vezes. Foi candidato 
às Europeias em 2014 e 2019 registando, 
de uma eleição para a outra, uma quebra 
de quase 50 por cento, obtendo na última 
228.000 votos. Nas presidenciais de 2021, os 

mais crente na intervenção divina do que na 
ponderação argumentativa, Ventura trilhou 
o seu caminho, surgindo como solução para 
“uma data” de fiéis. Tem a tarefa de mostrar 
que o Chega é mais que o homem e que o 
homem é mais que Ventura. 

Começa por Lisboa, aguardando-se, 
com alguma expectativa, quais os nomes 
que apresentará noutros locais e se conse-
guirá capitalizar, nomeadamente no Alen-
tejo, os bons resultados obtidos.

Ainda que se diga que o jogo estava 
viciado e que o resultado era conhecido 
à partida, gorada a fasquia que o mesmo 

impôs, demitiu-se e foi a votos. Coisa que 
nenhum outro líder alguma vez fez!

Mayan, o ilustre desconhecido portuen-
se, deu vida e alma a uma IL onde (ape-
nas) se destacava a barba bem aparada e 
a argumentação incisiva de Cotrim. Com 
uma figura inicialmente apagada e de dis-
curso titubeante, foi crescendo, primando 
pela novidade e pelo desassombro, numa 
candidatura diferente, fora do sistema, en-
costando Marcelo às cordas e obrigando-o 
a suar. Mostrou ao país que a IL tem qua-
dros, tem ideias e tem pessoas para lá da 
representação parlamentar. Capitalizou – e 
muito – o ideal liberal e colocou a IL nas 
cores do mapa político português, que nem 
o falhanço do proto-ensaio da candidatura 
a Lisboa deve macular. A IL consolidar-se-
-á num eleitorado de direita mais liberal, 
bem como numa parte dos simpatizantes 
socialistas descontentes com Costa e as po-
líticas de favor…

As esquerdas têm este conceito que sem-
pre me intrigou: a “democracia” deles é 
sempre melhor que qualquer outra! Os 
42 anos de actividade política de Jerónimo 
ou os 12 de Catarina Martins representam 
o apogeu democrático, em partidos com 
estruturas fechadas, dinásticos, onde o con-
traditório político e, sobretudo, público, 
resulta em processos disciplinares e expul-
sões. Já os outros…

Bem prega Frei Tomás! ■

nunO da COSta nata
advogado

Devemos desconfiar  
da eficácia das vacinas?

antÓniO CÂndidO MiGuÉiS
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Os portugueses 
estão deprimidos? 

DR

Pandemia provoca maior taxa de depressão entre jovens e famílias com filhos

C om o objectivo de conti-
nuar a avaliar o impacto 
social e económico da 

pandemia a nível mundial, foi 
lançada há cerca de seis me-
ses a segunda fase do inquéri-
to mundial denominado “Life 
with Corona” que, em Portugal, 
tem como parceiro o Instituto 
de Investigação e Inovação em 
Saúde da Universidade do Porto 
(i3S). Os dados já obtidos mos-
tram que uma parte considerável 
da população apresenta sintomas 
ligeiros de depressão e que cerca 
de 50 por cento dos inquiridos de 
Portugal, Argentina, Indonésia, 
Reino Unido e Estados Unidos, 
assim como 40 por cento dos 
alemães, revelam sintomas mais 
graves de depressão. A geração 
mais jovem e as famílias com fi-
lhos são os mais afectados.

O “Life with Corona” foi lan-
çado a 23 de Março de 2020 e, 
nesta segunda fase, que come-
çou a 1 de Outubro, “tentámos 
perceber os efeitos psicológicos 
que a pandemia e as medidas 
preventivas têm tido sobre as pes-
soas. Até 4 de Março recebemos 
um total de 21.552 respostas de 
136 países e, até ao momento, 
Portugal é o segundo país com 
mais participações” no estudo, 
depois da Alemanha, salienta 
Liliana Abreu, doutorada em 
Saúde Pública e investigadora 
portuguesa no Instituto de In-
vestigação e Inovação em Saúde 
e na Universidade de Constança 
(Alemanha), uma das institui-
ções que lidera o projeto.

Liliana Abreu, que já foi in-
vestigadora no i3S e com o qual 
mantém a colaboração através 
deste projeto, explica que anali-
saram os dados relativos a Portu-
gal e verificaram que “50 por cen-
to dos participantes apresentam 
níveis de depressão moderada”, 
o que, diz, “é significativo”. Uma 
das causas identificadas tem a 
ver com a diminuição dos ren-
dimentos mensais. “Percebemos 
também, ao contrário do que 
se pensava, que os mais jovens 
são mais propensos a apresen-
tar níveis mais elevados de de-
pressão em comparação com os 
mais velhos, o que expõe o fardo 
adicional que as gerações mais 

jovens estão a sofrer”, acrescenta.

“Existem imensos estudos 
a decorrer sobre a pandemia, 
temos um bom nível de partici-
pação num estudo internacio-
nal, demostra o interesse dos 
portugueses em nos ajudarem a 
compreender o impacto que esta 
crise está a ter nas suas vidas”, 
salienta Liliana Abreu. Os dados 
que chegaram de Portugal são 
semelhantes aos obtidos nos res-
tantes países e torna-se evidente 
que a saúde mental foi fortemen-
te afectada pela pandemia. “Só o 
facto de ter sintomas da doença 
pode desencadear problemas de 
saúde mental. Isto sugere que o 
medo de estar doente com Covid 
pode estar a causar níveis mais 
elevados de ‘stress’”, acrescentam 
os investigadores.  

A equipa internacional de in-
vestigadores está agora a compa-
rar como estão a reagir aqueles 
que vivem sozinhos e aqueles 
que vivem com outros, e também 
aqueles que vivem com crianças 
e os que não vivem. Segundo os 
dados já disponibilizados no 
“site” da internet do “Life with 
Coronoa” (https://lifewithco-
rona.org/how-we-experience-
-the-pandemic-is-shaped-by-who-
-we-live-with/), as pessoas que 
vivem sozinhas “emergem como 
o grupo que teve as piores expe-
riências durante a pandemia. São 
mais propensos a relatar níveis 
mais baixos de satisfação de vida 
do que a média geral da amostra 
e são também mais propensos a 
sentir ansiedade ou depressão”. 
Pelo contrário, os indivíduos que 

vivem com uma outra pessoa 
“têm, geralmente, lidado me-
lhor com a pandemia e as suas 
contramedidas. Em comparação 
com a média da amostra, relatam 
um maior bem-estar subjectivo, 
e têm menos probabilidades de 
sentir depressão, ansiedade ou 
demonstrarem comportamentos 
agressivos”.

Quanto às pessoas que vivem 
com um ou mais adultos e com 
crianças, em comparação com 
a média da amostra, “têm os 
piores indicadores de consumo 
alimentar. É mais provável que 
tenham ganho peso, petiscam 
mais frequentemente e fumam e 
bebem mais do que qualquer ou-
tro grupo. Também apresentam 
níveis mais elevados de ansiedade 
e agressividade. É também mais 
provável que tenham experi-
mentado maior tensões entre 
os membros das suas famílias”.

O objetivo dos investigado-
res passa por “gravar” as vozes 
e as experiências dos cidadãos 
de todo o mundo durante este 
período invulgar de pandemia. 
Sem fins lucrativos, e baseado 
em métodos académicos rigo-
rosos, o projecto visa popula-
ções adultas em todo o mundo 
e está traduzido em 27 línguas. 
O inquérito continua em curso 
(https://lifewithcorona.org/sur-
vey/) pelo menos até finais de 
2021, pelo que ainda é possível 
participar. Maria Rui Correia, 
investigadora no i3S responsável 
por disseminar o projeto em ter-
ritório português, apela “a todos 
os portugueses para responde-

rem ao inquérito, pois, só com 
a participação dos cidadãos se 
consegue uma imagem real do 
que se passa na nossa população 
neste tempo de pandemia”. 

A iniciativa do “Life with 
Corona” partiu de uma equipa 
de investigadores internacio-
nais da área das ciências sociais, 
nomeadamente do Centro de 
Segurança e Desenvolvimento 
Internacional (ISDC), na Ale-
manha, do Instituto Mundial 
de Investigação em Economia 
do Desenvolvimento da Uni-
versidade das Nações Unidas 
(UNU-WIDER), na Finlândia, 
do Instituto Leibniz de Culturas 
Vegetais e Ornamentais (IGZ), 

PUb

na Alemanha, da Universidade 
de Constança, na Alemanha, e 
do Instituto de Estudos de De-
senvolvimento (IDS), no Reino 
Unido. O projeto é liderado por 
Tilman Brück (ISDC/IGZ), Pa-
trícia Justino (UNU-WIDER), 
Anke Hoeffler (Universidade de 
Constança) e Wolfgang Stojetz 
(ISDC). 

Para além do i3S, este projeto 
de Ciência Cidadã contou com 
a participação de instituições e 
organizações de vários países. Os 
investigadores pretendem obter 
dados relevantes para apoiar res-
postas socioeconómicas susten-
táveis à pandemia causada pelo 
novo coronavírus. ■
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Sondagem ou camaradagem: 
seis milhões de ‘costistas’?

DR

pedrO CaetanO

OpiniãoSerá que há tantos adeptos da acção do Governo como benfiquistas?

U ma sondagem, publicada pouco 
depois de 1 de Abril, dá 40 por 
cento da intenção de voto ao PS de 

António Costa, mais rigorosamente 39.7 por 
cento. Alegadamente, mais de um em cada 
dois portugueses parece fazer uma avaliação 
positiva de Costa e do seu governo, 60 e 55 
por cento, respectivamente. 

Os leitores mais incautos poderão ser 
induzidos a pensar que há seis milhões de fãs 
‘costistas’, porque nas manchetes dos jornais 
pro-governamentais não há grandes expli-
cações sobre para que faixas de população 
podemos extrapolar esses 60 por cento, ou 
como foram distribuídos, quais as percen-
tagens de indecisos, de abstencionistas ou 
de quem se recusou responder.

Segundo a sondagem, só no recente mês 
de período pascal, Costa já ganhou mais 10 
por cento de devotos. Igualmente, como não 
há explicações robustas, demasiados leitores 
incautos poderão ser levados a pensar que 
isso significa mais um milhão de admira-
dores de Costa só num mês! Será que há 
tantos milhões de adeptos ‘costistas’ como 
benfiquistas e ninguém sabia, nem os via?! 

A empresa que faz esta e outras son-
dagens, sem grandes explicações e cada 
vez mais incrivelmente favoráveis a Costa, 
chama-se Aximage. As resultados dos estudos 
são depois publicados pelos seus parceiros, 
os habituais jornais e rádios da propaganda 
do governo, subsidiados por este através 
de vários mecanismos, que só publicam as 
conclusões e números soltos, como “60 por 
cento satisfeitos com Costa”, sem explicarem 
para que faixas de população podem ser 
extrapolados esses resultados (Portugueses 
de todo o mundo? Residentes em Portugal? 
Todos os adultos? Votantes excluindo abs-
tencionistas?), nem se questionarem sobre 
a imputação ou inferência estatística. Além 
disso, apresentam fichas técnicas cada vez 
mais omissas, deixando o assunto a cargo da 
nossa imaginação ou da simples insinuação 
que é feita. 

Quando vamos à procura no site da 
internet da Aximage dos detalhes técnicos 
e científicos que não descortinamos nos 
jornais pro-governamentais, deparamos 
com um anúncio elogiando a qualidade dos 
seus estudos pois, garantem-nos, praticam o 
“rigor científico”. A empresa alardeia ainda, 
no seu “site”, usando “poesia” de rimas 

triplas de marketing algo “kitsch”, que a 
metedologia empregue tem “intransigência 
na procura da excelência e independência”. 
A Aximage sugere, ainda, ter a sapiência 
de não sofrer influências da “pressão dos 
diferentes poderes.” Hum... tanta insistên-
cia na presença da decência! Tanto paleio 
generalista em vez de detalhes científicos? 
Porque será? 

Num país normal e próspero esperaría- 
mos, obviamente, que o líder ou director 
técnico, desta ou de qualquer empresa de 
sondagens rigorosa, especialmente uma 
que afirma com tamanha veemência ter 
tanta ciência e independência, fosse um 
matemático doutorado em estatística, com-
pletamente desligado da actividade política. 

Só que Portugal não é um país nor-
mal, nem próspero, precisamente porque 
a política e os políticos estão misturados 
com demasiados assuntos, que deveriam 
ser estritamente entregues a técnicos para 
poderem funcionar devidamente. Logo, 
quando a esmola é muita, o pobre desconfia 
e investiga. Por isso descobrimos, pasme-se, 
que o líder e também director técnico da 
Aximage, nada tem a ver com matemática 
ou estatística, as ciências na base do rigor 
científico das sondagens. Também está longe 
de ser independente dos poderes da política. 

O líder desta empresa responsável pelas 
sondagens favoráveis a Costa foi secretário de 
Estado de Sócrates (!!!) e é formado em Fi-
losofia (!!!), segundo nos informam a revista 
“Visão” e o jornal “Correio da Manhã”. Além 
disso, ainda segundo o jornal “Observador”, 
era o “espião” de José Sócrates no Largo do 

Rato, infiltrado no PS do honesto e íntegro 
José Seguro, para ir contar tudo o que se 
lá passava aos ‘socráticos-costistas’, ligados 
à actual direção do PS e ao Governo, que 
deram o golpe ao deposto secretário-geral. 
O seu nome é Almeida Ribeiro. 

O autor destas linhas, apesar de já não 
ter nenhuma ilusão sobre o ponto depri-
mente a que o nosso pobre Portugal desceu, 
moralmente e tecnicamente – comparado 
com o mundo civilizado e rico onde vive –, 
garante-vos que, ao investigar a credibilidade 
destas sondagens para este artigo, mesmo 
assim, ainda foi capaz de ficar surpreendido 
e boquiaberto com a descoberta! Em vez 
de encontrarmos, como esperávamos, uma 
matemática ou de um estatístico, pessoas dos 
números e das ciências quantitativas, como 
se passa no resto do mundo, deparámo-nos 
com uma personagem socrática de letras. E 
logo alguém à frente de uma empresa de 
sondagens, sempre tão favoráveis ao governo 
do antigo número dois de Sócrates e aos 
seus ministros, essencialmente todos eles 
também socráticos e com práticas socráticas. 
Os tais que, alegadamente, 55 por cento do 
povo avalia positivamente! 

Parece uma piada de mau gosto ou 
um pesadelo sobre a omnipresença dos 
socráticos que desgovernam o Portugal, 
estagnado economicamente há duas déca-
das, mas não é. Seria para rir, se não fosse 
aterrador, descobrir o currículo, de filóso-
fo e secretário de Estado de Sócrates, do 
líder desta empresa de sondagens, sempre 
tão favoráveis a António Costa e ao poder 
instituído de um dos países mais pobres da 
Europa. País onde, alegadamente, o povo 

está, maioritariamente sorridente e alegre 
por ter o pior poder de compra da Europa 
(só ultrapassado pela Bulgária) e ver os fi-
lhos e netos qualificados a emigrarem para 
poderem arranjar trabalho noutros países, 
uma vez que, em Portugal, parece só haver 
bons empregos para os milhares de asses-
sores inqualificados vindos da juventude 
socialista ou para amigos e familiares de 
governantes. 

Alegadamente, é uma satisfação para 
muita gente, supostamente ou por insinua-
ção e imaginação, que mais de seis milhões 
de almas estejam satisfeitas e felizes com o 
Governo, por pagarem a energia mais cara 
da Europa e ver os perdões fiscais favorece-
rem sempre a EDP enquanto a sua própria 
carga fiscal não pára de aumentar. Esses 
milhões de masoquistas gostam ainda de 
estar confinados há quase um ano e não 
se indignam nada de ainda não terem os 
familiares com mais de 70 anos vacinados 
vendo, satisfeitos, as vacinas a serem distri-
buídas primeiro para políticos novos, de 
30 ou 40 anos. 

Surpreendentemente estão, pois, prati-
camente todos contentes em Portugal com 
o que se passa na TAP, no Novo Banco, na 
Justiça, etc.. Os portugueses parecem adorar 
estar em último lugar da Europa, governados 
por um conjunto de ministros socráticos 
sem profissão real e com os piores resulta-
dos da Europa. Ainda bem que há estudos 
destes que confirmam que uma maioria 
está satisfeita com Costa e com os seus mi-
nistros socráticos! Se não fossem Costa e 
os socráticos, o que seria de nós?... É o que 
deixam adivinhar as sondagens lideradas 
por socráticos. 

Portugal não chegou onde chegou por 
acaso mas, uma hipótese plausível, talvez por 
coisas assim, como ter nas manchetes dos 
jornais apenas as conclusões de empresas 
de estatística geridas por ex-secretários de 
Estado de Sócrates ou como terem os contri-
buintes a pagarem milhares de milhões por 
empresas de aviação da responsabilidade de 
ministros ex-deputados de Sócrates. 

Qualquer dia também aparece uma son-
dagem a dizer-nos que 90 por cento dos 
Portugueses acreditam que Sócrates é um 
santo inocente! Ivo Rosa – não é difícil de 
prever as decisões deste juiz – provavelmente 
vai adiar a conclusão do processo judicial 
do ex Primeiro-ministro para 2035 (quando 
ele tiver 78 anos). No entanto, isso não é 
problema em Portugal, porque a maioria do 
povo, segundo as sondagens socráticas, está 
com socráticos, com os ministros e com o seu 
número dois, actualmente no governo. As 
sondagens socráticas “são porreiras pá”! ■
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História “Uma das maiores atrocidades do nosso tempo”: o crime comunista que condenou à morte pela fome milhões de ucranianos só suscita a Louçã um sorriso canalha

O holocausto comunista
A gota de água que gerou todo este 

despautério foi a repulsiva babu-
gem que o Conselheiro de Estado 

Louçã deixou escorrer do seu vampiresco 
esgar de superioridade quando, da sua tri-
buna de bonzo da SIC, aludiu ao chumbo 
da transposição para o ordenamento cá da 
terrinha da resolução do Parlamento Euro-
peu que coloca o comunismo e o nazismo 
em pé de igualdade, condenando ambos os 
regimes por terem cometido “genocídios e 
deportações”, tendo sido “a causa da perda 
de vidas humanas e de liberdade, numa 
escala até agora nunca vista na história da 
Humanidade”.

Com evidente arrogância supremacista, 
permitiu-se comentar jocosamente o cla-
mor de indignação que Aline Beuvink havia 
produzido há tempos, movida não só pela 
razão mas, muito especialmente, pela sua 
circunstância de pertencer a uma família 
que viveu a tragédia da opressão comunista 
na primeira pessoa. 

Em finais de 2019, Beuvink, uma deputa-
da municipal de Lisboa de origem ucraniana, 
insurgiu-se contra o facto de o PS, o PCP, o 
BE e os apêndices terem denegado a decisão 
do Parlamento Europeu. A “vox populi” já 
há muito que assumira que o PS está apenas 
interessado em que a extrema-esquerda lhe 
deixe a sombra suficiente para prosseguir 
com as suas negociatas, vendendo o país a 
patacos. Mas será só isso? 

O escarcéu produzido pelas declarações 
do Conselheiro Louçã levou-me a recordar 
um diálogo que tinha arquivado na minha 
memória, datado de 10 de Junho de 2006. 
No decorrer das cerimónias do Dia de Por-
tugal desse ano, um bem-apessoado locu-
tor anunciava com pompa e circunstância 
a atribuição da Ordem da Liberdade a mais 
um comunista. Não era a primeira vez que 
um defensor da Ditadura do proletariado 
(leia-se da sua Nomenklatura) era agracia-
do com tal distinção, mas não deixa de ser 
sempre revoltante, mesmo com a desvalori-
zação que o inefável Sampaio introduziu na 
distribuição de condecorações. Acabei por 
parar na 2, para ouvir o Eduardo Lourenço 
a auto-elogiar-se, mas confesso que fiquei 
estupefacto quando as câmaras se detiveram 
no diálogo do Eduardo Lourenço (E.L.) com 
o Manuel Alegre (M.A.):

M.A.:  Hoje já não sei se gosto do Gorba-
tchev. Aquilo foi incrível.

E.L.:  Pois foi, pois foi!
M.A.:  O gajo perdeu o controlo da coisa.
E.L.:  É verdade, perdeu o controlo do 

processo.

M.A.:  Aquilo não foi uma implosão. Foi 
uma autêntica derrota.

E.L.:  Uma derrota da História!

A História é oferecida  
pré-mastigada
Como se depreende deste diálogo, a que-

da do Muro não afectou só o PC. Hoje, com 
a manifesta vinculação entre o megacapita-
lismo especulador com a extrema-esquerda 
revolucionária, uma poderosa máquina pro-
pagandística mediática impõe o controlo 
da narrativa histórica como instrumento de 
domínio das gerações posteriores. Apresenta-
da em versões a “preto e branco”, reduzida à 
luta de barricadas de “bons” contra “maus”, 
a História é oferecida pré-mastigada, tipo 
“fast-food”, tornada atractiva para consumo 
generalizado de quem foi treinado a pensar 
pouco e, sobretudo, pela cabeça dos outros. 
Como resultado, a obesidade mental grassa 
e a ignorância viraram poderosa arma de 
controlo social. 

Romantizada pela propaganda historio-
gráfica dos apologetas, a imagética hollywoo-
desca do fenómeno comunista está hoje em 
franca revisão com o controlo do poder por 
antigos militantes. 

A queda do Muro perturbou-os, encostan-
do os pró-russos às cordas, mas rapidamente 
os de filiação trotskista, maoista ou castro-
-chavista, se fizeram de alheios ao assunto. 
Fora simplesmente “algo que correra mal”. 

Contam-se pelos dedos os que pediram 
desculpa ou os que manifestaram tão-somen-
te remorsos por se haverem considerado 
herdeiros dos Estalines, Mao Zedongs, Pol 
Pots ou Castros, que torturaram e assassina-
ram em escala nunca antes vista na história 
da Humanidade. E são hoje governantes, 
banqueiros, magistrados, jornalistas, pro-
fessores, diplomatas, altos funcionários do 
aparelho de Estado, gente da casta que nos 
subjuga, continuando a usar e abusar do 
velho adágio “coça as minhas costas que 
eu coço as tuas”. 

Da “pasionaria” Ana Gomes ao conse-
lheiro Louçã, todos assumem publicamente 
e sem rebuço o seu negacionismo dos he-
diondos crimes do comunismo perante a 
displicente (ou conivente) indiferença dos 
‘Media’ que os afagam e agasalham. Mas 
na sua compassiva compreensão sobre os 
inúmeros campos da morte e as reeducações 
populares das Revoluções culturais quem o 
conselheiro Louçã – qual porta-voz de todos 
os que não demonstram arrependimento 
pelo que defenderam, defendem ou fizeram 
– insultou não foi apenas Aline Beuvink. 
No seu sorriso canalha, riu-se de todos os 
torturados, exilados, caluniados e chacinados 
pela loucura da distopia comunista. No seu 
esgar de gozo de superioridade totalitária, 

injuriou a Liberdade e a Verdade, pilares 
fundamentais da Democracia.

Mas o que foi o Holodomor?

Estaline decidiu “resolver”  
a “questão” ucraniana
Reconhecida pelas autoridades das Na-

ções Unidas como “uma das maiores atro-
cidades do nosso tempo”, o Holodomor, o 
genocídio ucraniano, só emergiu verdadei-
ramente à luz do dia quando o país assumiu 
a sua independência no turbilhão provocado 
pela queda do Império Soviético.

Assombrosos e horrendos relatos de 
coetâneos do massacre foram, então, re-
colhidos e divulgados. Viktor Yushchenko, 
então Presidente da Ucrânia, mandou des-
classificar e tratar mais de trinta mil docu-
mentos, na posse do KGB local, sobre a 
“Grande Fome” de 1932-33. Neles se prova 
de forma inequívoca que o Holodomor foi 
deliberadamente ordenado por Estaline, 
sob a supervisão directa do seu homem 
de mão, Pavel Petrovitch Postyshev. Note-
-se que os “kulaks” – ou “kurkuls” (em 
ucraniano) –, pequenos proprietários e 
rendeiros apontados como inimigos da 
classe campesina, já haviam começado a ser 
deportados para a tundra siberiana desde 
meados dos anos vinte, pelo que os agora 
afectados eram inquestionavelmente os 
camponeses pobres. 

No princípio dos anos 30 do século XX, 
mais precisamente a partir de 1932, decidido 
a resolver a “questão” ucraniana, cuja iden-
tidade nacional acreditava estar fortemente 
enraizada nas massas camponesas, Estaline 
mandou elaborar um programa radical de 
colectivização forçada da terra, ao mesmo 
tempo que elevava em 44 por cento as quo-
tas obrigatórias de exportação de trigo nas 
terras consideradas como o “Celeiro” do 
Império Russo. 

Cada aldeia era obrigada a fornecer ao 

J. LuÍS andrade
Historiador
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Estado uma determinada quantidade de 
cereais; a Lei da colectivização impunha que 
nenhum trigo fosse dado aos membros de 
uma unidade colectiva sem que as metas im-
postas por Moscovo fossem atingidas. Como 
esse valor ultrapassava geralmente a produ-
ção efectiva, a comunidade não conseguia 
assumir a sua quota-parte e era colocada 
numa lista negra. 

Consequentemente, as estruturas locais 
da OGPU (Direcção-Geral de Assuntos Polí-
ticos) e do NKVD (Comissariado dos Assun-

tos Internos) realizaram operações maciças 
contra os camponeses ucranianos, cossacos 
e cazaques, a fim de lhes confiscarem teori-
camente algum cereal escondido; na prática, 
todos os géneros alimentícios. 

O facto de até as próprias sementes para 
o cultivo do ano seguinte serem confiscadas 
diz bem da verdadeira intenção das autori-
dades comunistas.

Ao mesmo tempo, implementavam um 
sistema de passaportes interno que impedia 
os rurais de se movimentarem à procura de 
comida. A morte por fome era uma conse-
quência inevitável.

50 anos depois, ainda  
com medo de represálias
Yaroslav Lukov, da BBC, contou como 

sempre mantivera uma atitude céptica em 
relação às histórias que a avó lhe começara 
a contar, apenas no fim dos anos 80, sobre 
crianças e bebés terem sido comidos (alguns, 
inclusive, ainda em vida). Pensava que os 
relatos de canibalismo desenfreado eram 
demasiado chocantes para poderem corres-

ponder à verdade, até que se viu confrontado 
com documentação inequívoca sobre o assun-
to. No desespero da fome, bebés e crianças 
desapareciam sem rasto, mortos e comidos 
pelos progenitores ou vizinhos. Tresloucados, 
pela fome, matavam ou aproveitavam-se da 
prostração moribunda de vizinhos, para de 
seguida os comer. Casos houve em que se 
estabeleceu mesmo um comércio de carne 
humana, conhecido e tolerado pelas autori-
dades comunistas, como demonstram vários 
documentos.

Yurij Luhovy, o produtor e editor cana-
diano do documentário “Harvest of Despair” 
(Colheita do Desespero), que relata o Holo-
domor com base em depoimentos de quem 
o viveu em primeira mão, interrogava-se, 
aquando do lançamento do filme em 1984, 
como era possível que sobreviventes do ge-
nocídio a viverem então no Canadá e nos 
EUA, 50 anos depois, ainda hesitassem em 
falar, com medo de represálias. Com efeito, 
tinham consciência de que longo era o braço 
do poder soviético e múltiplas as hidras da 
sua cumplicidade. Porque se é verdade que 
desde o genocídio do biénio 32-33 muitas 

foram as vozes que denunciaram o ocorri-
do, outras houve que o branquearam e o 
desvalorizaram. 

Apesar de perfeitamente cientes da di-
mensão do massacre, Louis Fischer, do “The 
New Republic”, e Walter Duranty, do “The 
New York Times”, empenharam-se em servir 
Moscovo mais que a verdade. Este último 
foi mesmo recipiente do Prémio Pulitzer 
em 1932, tendo essa atribuição sido alvo, 
recentemente, de um malogrado pedido de 
revogação, com um abaixo-assinado subscrito 
por milhares de pessoas. Mas esses focos, na 
sua maioria manejados por Moscovo, não 
conseguiram ofuscar os relatos feitos quer por 
outros colegas como, Malcom Muggeridge do 
“Manchester Guardian”, ou William Henry 
Chamberlain do “Christian Science Moni-
tor”, ou Eugene Lyons da “United Press”, 
ou Harry Lang do “Jewish Daily”. 

Só agora começam a surgir  
relatos do que se passou
Igualmente vários próceres comunistas, 

como Nikita Khrushchov ou o arrependido 
Victor Kravtchenko que, tal como Lev Ko-
pelev, participou, enquanto jovem militante 
comunista, no massacre dos camponeses 
ucranianos, denunciaram a seu tempo os 
factos vividos no Holodomor. Kravchenko, 
alto funcionário da URSS, depois dissidente, 
que escreveu o célebre livro “Eu escolhi a 
liberdade”, onde denunciou a repressão dos 
Gulag, foi sujeito a um julgamento e acosso 
mediático em França, porque os intelectuais 
negacionistas pró-comunistas, entre os quais 
o guru Jean-Paul Sartre, o acusavam de ser 
um títere da CIA, desqualificando as suas 
denúncias. Anos mais tarde, seria Alexandre 
Soljenitsyn, prémio Nobel da Literatura em 
1970, a descrever em “O Arquipélago Gulag” 
todo o horror dos campos de concentra-
ção soviéticos, detalhadamente exposto por 
quem o viveu na primeira pessoa. Também o 
velho bolchevique dissidente Victor Lvovitch 
Kibaltchitch (conhecido como Victor Serge) 
denunciou os crimes do Holodomor.

Mas como já acontecera com o massacre 
das elites polacas (e lituanas) nas florestas de 
Katyn, só agora, mas mesmo assim muito a 
descompasso, surgem relatos sobre o que 
se passou no sangrento lodaçal soviético. 
Geralmente trazidos a lume por antigos co-
munistas, os horrores sofridos pelos súbditos 
do socialismo científico ainda não consegui-
ram ganhar o “momentum” necessário para 
suprir as lacunas, as mentiras e as inverdades 
propaladas pela dominante historiografia 
apologética, persistentemente inebriada no 
obsessivo “anti-fascismo”. 

Deveras impressionante é o relato que 
Nicolas Werth nos traça do Gulag, na “Ilha 
dos Canibais”; mas, detalhes e estórias à par-
te, nada que os que sempre denunciaram o 
comunismo, quer nas suas evidências reais, 
quer na sua acepção político-filosófica, não 
soubessem ou não antevissem. Para os que 
estiverem interessados em conhecer com 
algum detalhe a narrativa do que se passou 
no Holodomor aconselho o documentário 
acessível (por enquanto) no Youtube, “The 
Holocaust the New York Times ignored”: 
https://youtu.be/BqnfmCu6fUk. ■

Um comissário às ordens de Moscovo confere a produção 
agrícola confiscada a um grupo de camponeses (1932)

A quadrilha-mor do Holodomor: da nossa esquerda para a direita, Lazar 
Moiseyevitch Kaganovitch, Iossif Vissarionovitch Djougachvili (Estaline), Pavel 

Petrovitch Postyshev e Kliment Yefremovitch Voroshilov (foto de 1934)
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O Decálogo em “seis” leis
H á tempos, numa dessas 

conversas diletantes en-
tre amigos que terminam 

sérias, um deles disse-me: “Pois, tu 
crês em Deus e nele buscas o Bem 
mas, desculpa, tem mais valor o 
ateu ou o agnóstico, desde que 
queira o Bem, evidentemente. 
Há mais mérito em querer o Bem 
por ele mesmo do que agradar a 
Deus, exista ou não. Não haven-
do salvação eterna não se espera 
ser pago pelo bem que se ama e 
faz”. Asserção inteligente. A moral 
dominante em sua melhor versão 
anda por aqui. 

O Ocidente como civilização 
assenta em três pilares que o Papa 
Bento XVI bem distinguiu: a reli-
gião judaico-cristã, a filosofia grega 
e o direito romano. Desde há vin-
te séculos que o pensamento da 
Grécia e a lei de Roma receberam 
a fecundação do espírito cristão 
em particulares interpelações e 
relações. Assim se fez a Europa. To-
davia, o iluminismo da Revolução 
Francesa interrompeu esta tríade, 
alienou o centro do triângulo onde 
habitava Deus, ou melhor, reduziu 
Deus a uma referência mental, ora 
adjacente, ora tolerada. Ofuscada 
pela luz da razão, apagou a fé. 

A moral daí advinda cindiu o 
Decálogo, reduziu-o aos apelos 
de cidadania e os ditos direitos 
humanos que aliás, só poderiam 
ter nascido numa civilização de 
matriz cristã, ganharam autono-
mia saindo da Casa do Pai. Neste 
exílio estamos afastados do remoto 
Sinai e da voz de Deus. Os direi-
tos humanos deveriam ser, antes 
de mais, deveres de quem se sabe 
criatura querida e amada, digna da 
imagem e semelhança do Criador. 
A moral revolucionária funda-se 
em humanismo exclusivista, ex-
clui Deus e é, por isso, a mais sub-
tilmente esclavagista. Querer ser 
livre sem Deus é tornar-se escravo 
de si mesmo e dos homens, pois 
há sempre um lugar de transcen-
dência que a imanência totalitária 
preenche. Nenhuma civilização 
persiste sem símbolos religiosos, 
nem que seja a demonização hu-
mana a inventá-los. Terra sem céu 
é coisa de toupeiras.

A prova patente da exclusão 
de Deus é que entre cristãos, bap-
tizados e crentes, mesmo os que 
rezam, poucos entre nós sabemos 
de cor os Dez Mandamentos. Não 

os sabemos de cor porque os ex-
cluímos do coração. Vale bem o 
tempo, ao menos agora, passá-los 
debaixo dos olhos: 

1 º Adorar a Deus e amá-Lo 
sobre todas as coisas; 2 º Não usar 
o Santo Nome de Deus em vão;  
3 º Santificar os Domingos e festas 
de guarda; 4 º Honrar pai e mãe 
(e os outros legítimos superiores);  
5 º Não matar (nem causar dano, 
no corpo ou na alma, a si mesmo ou 
ao próximo); 6 º Guardar castidade 
nas palavras e nas obras; 7 º Não 
furtar (nem injustamente reter ou 
danificar os bens do próximo);  
8 º Não levantar falsos testemunhos 
(nem de qualquer outro modo 
faltar à verdade ou difamar o pró-
ximo); 9 º Guardar castidade nos 
pensamentos e desejos; 10 º Não 
cobiçar as coisas alheias. 

Os Mandamentos do Sinai são 
dez “palavras” (Dt 10:4) ou deve-
res nos quais habita o elo entre 
terra e céu, entre homens e Deus. 
Gravados em duas pedras abertas 
formam entre si e eticamente uma 
cruz: os três primeiros levam à has-
te vertical, os seis últimos à trave 
horizontal e o quarto é o seu cru-
zamento. Não honrar Pai e Mãe é 
começar a perder o sentido do céu. 

feios insultos entre amigos, colegas 
ou outras camaradagens horizon-
tais, mas nunca deve tocar a digni-
dade vertical pela qual honramos 
os Pais ou superiores que sabemos 
legítimos. Isso, jamais!

A Revolução Francesa introdu-
ziu na História a categoria social 
da ruptura que se exige definitiva. 
Insubmissões e revoltas sempre 
existiram, algumas bem legítimas 
repondo paz e justiça mas, é bom 
de ver, não equivalem a revoluções 
que, aliás, nunca reformam ou cor-
rigem, apenas destroem. O povo, 
porque trabalha para poder viver, 
não faz revoluções, guerras sim. A 
revolução demora tempo, é coisa 
de intelectuais ou de gente com 
rendimentos, de revolucionários 
profissionais que não precisam de 
trabalhar. Veja-se com exactidão 
as personagens que chefiaram a 
Revolução Francesa ou todas as de 
cariz comunista: não há capitalistas 
burgueses na primeira, operários 
ou camponeses nas segundas. 

A mente revolucionária divi-
niza uma corrente de progresso 
indefinido a que chama utopia e 
que a história futura confirmará. 
Absurda mentira! Por definição a 
utopia não tem lugar e a história, 
da qual não podemos sair, não nos 
dá a justificação dos maus meios 
para se atingirem bons fins, até 
porque estes, por utópicos, nunca 
se atingem. Comunismo e nazis-
mo persistem hoje por essa razão, 
para trás foram enganos, coisas que 
correram mal! O politicamente 
correcto nasce daqui, é a política 
correcta ajustada à actualização 
revolucionária, a boa cidadania 
obrigatória e totalitária. A ideolo-
gia de género, a agenda LGBT, é a 
versão eficiente e limpa da guilho-
tina moderna, uma nova Praça da 
“Concórdia” que asfixia o mundo!

Voltemos aos três pilares do 
Ocidente. A filosofia grega, Pla-
tão e Aristóteles, há séculos que a 
modernidade dela se separou até 
à lógica analítica, irrealismo consu-
mado. O primado do direito que, 
desde Roma, nunca prescindira do 
princípio religioso, há muito que 
decaiu em mero contrato social. 
Quanto ao terceiro pilar, uma vi-
são apressada aceitará o Decálogo 
cristão como que plasmado em 
cidadania. Todavia, como demons-
trado, tal asserção foi paulatina-
mente revogada pelo espírito re-
volucionário que impregna a vida 
actual. Anulados os três primeiros 
mandamentos ficaram resquícios 

dos outros, os necessários à boa 
ordem moral e social: Deus é refe-
rência particular de que a socieda-
de prescinde, um humanismo sem 
transcendência dirige o sentido 
progressivo da História. Os ditos 
mandamentos sociais servem hoje 
um pós-cristianismo analgésico, 
sem dor ou sacrifício, sem dogmas 
nem doutrina. Chegámos à fase 
crucial de apagarmos o quarto 
mandamento, bastam seis! Agora 
já não é dever honrar Pai e Mãe, 
podemos só tê-los como amigos. 
E, depois, a demoníaca agenda da 
ideologia de género: a aniquilação 
da família, o ódio explícito às pa-
lavras fundacionais (pai e mãe), 
as inversões desconstrutivistas (in-
fantilismo, igualitarismo educativo, 
relativismo espiritual). 

Tudo somado e diminuído, pa-
rece restar a Igreja Católica sobre 
a qual, garantiu Cristo, as portas 
do inferno não prevalecerão. 
Todavia, inúmeros padres, tanto 
esquecem que são pais espirituais 
como omitem os três primeiros 
mandamentos. Dizem e repetem 
que basta ouvir o grito do pobre 
e do próximo, o da terra e o da 
natureza. Claro, e isso sempre 
fez a santidade da Igreja, o que 
deixámos de ouvir foi o clamor 
pela salvação das almas. O homem 
só tem esta vida terrena? Deixou 
de haver vida eterna e cidade de 
Deus? Venceu a revolução francesa 
na cidade dos homens?

O Decálogo conhece-se no 
amor a Jesus Cristo que, aliás, o 
reduziu a duas leis: “Amarás o 
Senhor teu Deus com todo o teu 
coração, com toda a tua alma e 
com toda a tua mente. Este é o 
maior e o primeiro dos manda-
mentos. E o segundo é semelhante 
ao primeiro: amarás o teu próximo 
como a ti mesmo”. Reparemos, 
sem o primeiro que é o maior, o 
segundo mandamento perde o 
sentido como água derramada na 
areia. Só amo verdadeiramente 
o meu próximo se tudo fizer, até 
dar a vida, para que ele conheça o 
amor a Deus e a sua misericórdia. 
“O meu Reino não é deste mundo” 
assegurou Jesus a Pilatos. De que 
serve amar o próximo na justifica-
ção do aborto, da eutanásia, nos 
desvarios sexuais, no relativismo 
e no pecado, se nisso ele perder 
a sua alma?

Na conversa diletante que 
acabou séria, tendo inteligência, 
faltou ao meu amigo a fé de um 
coração inteligente, assim pediu 
Salomão. Sem Deus o mérito de 
amar não é absolutamente real, 
falta-lhe a graça do Alto, fica pelo 
sentimento humanista e a filantro-
pia social nos quais, por norma, a 
vaidade ceifa o amor. ■

CarLOS aurÉLiO

Relendo os Dez Mandamentos 
inscritos pela “Mão de Deus” (a 
mão manda ou ordena) logo se 
percebe que os três primeiros se 
orientam verticalmente a Deus: 
adorá-lo acima de qualquer outro 
propósito na vida, não usar o seu 
Nome como coisa manipulável, 
santificá-lo, isto é, separá-lo da 
mundanidade. Os outros sete en-
sinam a justa relação terrena e ho-
rizontal, o nosso comportamento 
mútuo, sendo que o quarto, não 
por acaso, faz de charneira, isto é, 
dá-se nele o encontro que do mais 
alto da terra sobe aos céus: o Pai 
e a Mãe simbolizam o ponto cul-
minante da realização humana, a 
conjugação do amor que dá frutos, 
seja pelo matrimónio conduzindo 
os filhos a Deus, seja pelo sacra-
mento da ordenação, espiritual-
mente similar. Daí, chamarmos 
Padre ao sacerdote, porque Pai 
espiritual, Madre à Mãe superiora 
entre irmãs para Deus. 

Reparemos: mais do que amar 
o verbo é honrar Pai e Mãe, amor 
espiritual, pois a honradez devida 
pressupõe a dignidade que jamais 
pode decair em baixo prosaísmo. 
Os pais reflectem Deus na igreja 
da família. Exemplo simples: uma 
discordância colérica pode cair em 
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Aeronave em aproximação à Portela, sobre o Hospital Júlio de Matos

Braganças brasileiros desunidos

tocar a rebate
eduardO BritO COeLHO
Coronel engº (ref.)

ariStÓteLeS 
druMMOnd
Jornalista brasileiro
Comendador da Ordem do Mérito 
da república portuguesa

OMuseu Nacional, palácio que ser-
viu de residência a D. Joao VI e 
depois aos imperadores do Brasil, 

quase destruído por um incêndio em 2018, 
reunia acervo arqueológico e zoológico 
colectado desde o Império. Inclui uma das 
mais completas bibliotecas de ciências natu-
rais do mundo, com cerca de meio milhão 
de volumes, muitos raros. Algo de significa-
tivo foi salvo. E ali, sob a responsabilidade 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
são ministrados cursos de pós-graduação e 
realizados estudos de qualidade. O sector 
já possui outra instalação próxima ao Rio.

Ocorre que esse conjunto pode ser reu-
nido em qualquer outro imóvel, inclusive 

Em 1998 ou 1999, encontrando-me a 
trabalhar em Alverca, na OGMA – 
Indústria Aeronáutica de Portugal, 

foi recebido nesta empresa um pedido ofi-
cial de parecer sobre as implicações para 
Alverca da localização do Novo Aeroporto 
de Lisboa (NAL) no Montijo, onde se en-
contra a Base Aérea nº6. O pedido causou 
natural estranheza, pois havia outras en-
tidades competentes para a emissão dum 
tal parecer, mas decidiu a administração 
despachar o assunto para o autor destas 
linhas. Depois de analisar o mapa com 
os circuitos de aproximação a Alverca e 
ao Montijo e da troca de impressões com 
alguns pilotos que conheciam as pistas, 
lá foi emitido um parecer lacónico sobre 
a matéria... Já se passaram, desde então, 
vinte e tal anos e, em termos práticos, 
pouco ou nada se avançou relativamente 
ao NAL; as polémicas em torno da sua 
localização continuam, sem fim à vista. 

Muito recentemente, depois da Auto-
ridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) 
se ter recusado, no estrito cumprimento 
da legislação, a fazer a apreciação da op-
ção Montijo, o Governo ameaçou com a 
mudança da lei, tendo em vista evitar o 
poder de veto das autarquias afectadas, 
que foi a base da recusa da ANAC. E, num 

no “campus” universitário a poucos qui-
lómetros, na Ilha do Fundão, próximo ao 
Aeroporto Internacional do Rio. 

Assim, surgiu a ideia de um grupo de 
monárquicos, apoiados pelo deputado Prín-
cipe D. Felipe de Orleans e Bragança, de 
o tornar num museu dedicado à Família 
Bragança, incluindo, no caso, os príncipes 
Saxe-Coburgo, descendentes da princesa 
Leopoldina de Bragança e do Príncipe 
Augusto Saxe-Coburgo-Gota, muitos vi-
vendo no Brasil. 

A ideia encontra resistência no meio 
académico, que é naturalmente hostil à 
monarquia, pela forte influência marxista. 
E, para surpresa geral, encontrou eco no 
Príncipe D. João, o fotógrafo, conhecido 
por D. Joãozinho, filho do Príncipe D. 
João, já falecido, que foi oficial da For-
ça Aérea na última grande guerra, e da 
Princesa egípcia D. Fátima Tousson. D. 
João é o nobre com melhor cobertura 

nos “media”, sempre com posições pro-
gressistas, como agora que afirma que a 
família sempre serviu o Brasil e que seus 
antepassados ficariam felizes de verem o 
palácio servir a cultura e a ciência. Contu-
do, D. João, defensor da monarquia, não 
participa nos movimentos monárquicos, 
quase todos de orientação conservadora. 
O movimento de criar o museu dedicado 
à Família Bragança sofreu uma perda com 
a saída do executivo de Ernesto Araújo, 
diplomata de simpatias monárquicas, que 
apoia o projecto.

Os monárquicos já estão em campanha 
para que o governo altere o destino do 
Palácio-Museu, tendo em vista os festejos 
dos 200 anos da separação do Brasil de 
Portugal, em 2022, quando as obras de 
restauro devem ficar prontas. Afinal, a in-
dependência deve-se a D. Pedro I – IV de 
Portugal –, que ali morou e onde criou os 
filhos. E D. Pedro II reinou durante meio 
século.

O Palácio-Museu ocupa um belo ter-
reno, conhecido como Quinta da Boavis-
ta, vizinho ao Jardim Zoológico do Rio, e 
conta com um restaurante luso-brasileiro 
referenciado nos guias gastronómicos. Fica 
também próximo ao estádio Mario Filho, 
conhecido como Maracanã.

Outro museu com presença da Casa 
de Bragança situa-se em São Paulo, o Mu-
seu do Ipiranga, no local em que o então 
Príncipe Regente rompeu com as Cortes 
portuguesas.

Deve-se observar o grande interesse po-
pular que o assunto vem merecendo, uma 
vez que o Museu Imperial, em Petrópolis, 
nas imediações do Rio, na região serrana, 
é, desde sempre, o mais visitado do Brasil.

Mas o fenómeno das esquerdas interna-
cionalistas de quererem ignorar e negar o 
passado é hoje, em todo mundo, a palavra 
de ordem. Cabe resistir! ■

aparte, esta posição do Governo socialista 
foi apoiada – pasme-se – pelo actual líder 
do PSD! Podemos, obviamente, concordar 
ou discordar da lei, mas mudá-la agora, a 
fim de permitir a solução Montijo, contra 
a qual se levanta um coro de vozes, em que 
se inclui gente extremamente habilitada 
e conhecedora da situação, parece-me 
inaceitável. É o quero, posso e mando – se 
a lei não deixa, muda-se a lei! 

Já se passaram, na verdade, 52 anos 
(1969-2021) desde que o governo de Mar-
celo Caetano, em que era Ministro das 
Obras Públicas o Eng. Rui Alves da Silva 
Sanches, tomou a decisão de construir 
um novo aeroporto que servisse a capital. 
Passado pouco tempo, concluídos diversos 
estudos, a escolha preliminar apontou 
para Rio Frio, na margem Sul, e, não fosse 
o 25 de Abril de 1974, há muito teríamos 
um novo aeroporto, com a qualidade ca-
racterística das grandes obras públicas 
realizadas pelo anterior regime. Mas, após 
o 25 de Abril começaram as confusões 
e, com fundamentos que não conheço 
a não ser por alto, a opção Rio Frio foi 
abandonada. Falou-se então, entre outras 
eventuais razões, das seguintes: a necessi-
dade de derrubar uma extensa mancha 
de sobreiros; a existência dum importante 
aquífero, que poderia ficar contamina-
do; um grande projecto imobiliário para 
aquela zona… 

Entre as muitas cenas que se registaram 
desde 1974, aqui recordo apenas a que teve 
como protagonista o Ministro Mário Lino: 

“Aeroporto na Margem Sul? Jamé, jamé!”. 
A Ota era, então, a decisão definitiva… 

A opção “Portela+Montijo” em que 
aposta, na actualidade, o Governo de An-
tónio Costa não faz, na minha opinião, 
qualquer sentido, pelas razões que passo 
a explicar. Se a opção for a de fortalecer 
a Portela e desenvolver o Montijo como 
complemento, está-se a escamotear um 
dos problemas mais sérios que é termos, 
no centro da cidade, um aeroporto movi-
mentado, onde operam aviões de grande 
porte, com os inerentes ruído, poluição e 
riscos de segurança. Nos dias de hoje, as 
aeronaves que se aproximam por Sul da 
pista 03/21 – que é das aproximações mais 
frequentes devido aos ventos dominantes e 

ao comprimento da pista – passam a pouco 
mais de 50m acima do Hospital Júlio de 
Matos. Para quem padece de problemas do 
foro psiquiátrico e para quem lá trabalha, 
não é o melhor… Portanto, se a ideia do 
Governo e da empresa ANA/VINCI for a 
de manter o “tráfego pesado” na Portela 
e desviar para o Montijo alguns voos de 
curto/médio alcance, parece-me errado. 
Por outro lado, se a ideia for fazer do Mon-
tijo o aeroporto principal e da Portela o 
complementar, os impactos ambientais 
e os riscos de segurança associados à am-
pliação da pista do Montijo são enormes, 
embora seja imperioso fazê-la, a menos 
que se prefira matar, aos poucos, o tão 
badalado “hub” de Lisboa... ■

(continua)

Novo Aeroporto de Lisboa (I)
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A Maçonaria

Situação climática
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antÓniO JOãO SOareS
Coronel

H á vários políticos em altas posi-
ções do poder internacional que 
pretendem tomar decisões sobre 

as alterações climáticas. É certo que as no-
tícias recentes mostram que o clima está 
muito agressivo em várias partes do Mundo. 
Também aparecem opiniões de que a vida 
da humanidade é resultado dos comporta-
mentos humanos.

Os cuidados com o ambiente acabam 
por ter incidência nas condições de vida 
local. Mas o clima surge, em todas as suas 
mais graves manifestações, por “decisão” 
da Natureza: sismos, granizo, inundações, 
ventos, tempestades, frio, calor, etc.

Mas há cientistas que atribuem a maior 
parte desses fenómenos desagradáveis à 
actividade humana, pouco citada, da alte-

A inda bem que foi levada ao Par-
lamento uma lei que obriga um 
político a dizer se é afecto a uma 

organização secreta. Não compreendo o 
receio que existe em tornar clara e trans-
parente a informação que se solicita pela 
lei, se esta vier a ser aprovada. Na realida-
de, a Maçonaria oferece maior resistência 
porque se sabe que é a organização mais 
sinistra que existe em Portugal, com uma 
“praxis” demoníaca e perversa.

A Revolução Francesa criou uma organi-
zação de “construtores”, verdadeiramente 
diabólicos pela acção nefasta que têm tido 
em Portugal desde a Revolução de 1820, 
com a influência da Loja Sinédrio, pela 
ajuda que prestou ao Juiz Desembargador 
do Tribunal da Relação do Porto, Manuel 
Fernandes Tomaz, no conflito contra o 
Absolutismo Real e na expulsão do Inglês 
William Beresford, governador a substituir 
a Família Real refugiada no Brasil desde 
as Invasões Francesas. Mas autor moral do 
enforcamento do General Gomes Frei de 
Andrade, na tentativa de revolta de 1817.

Depois, seguiu-se outro momento dra-

mático, quando do assassinato 
do Rei D. Carlos e do seu filho 
D. Luis Filipe. Uma loja maçónica 
não escapa à suspeita de ter armado 
a mão do Buiça e é indicada a Loja 
Carbonária.

Estará igualmente envolvida 
na entrega aos ingleses da região 
do Chire, território entre An-
gola e Moçambique, depois do 
Ultimatum Inglês que dava a Portugal 48 
horas para abandonar a região de qual-
quer presença militar, para que a Inglaterra 
construísse a linha de caminho-de-ferro a 
ligar a cidade do Cabo, na África do Sul, 
ao Cairo, no Egipto.

A mesma Maçonaria terá influenciado 
a Implantação da República em Outubro 
de 1910, logo com a influência de Afonso 
Costa e dos “Mata Frades”, no pior do que 
teve esse momento a Primeira República.

A outra organização, a Opus Dei, ligada 
à Igreja Católica, através dos seus elementos 
inscritos, foi menos agressiva do que a Ma-
çonaria. A população portuguesa, maiorita-
riamente cristã, aceitou sem repugnância a 
existência da Opus Dei no nosso território. 
Mau grado a influência da Igreja Católica 
em Portugal, durante o Consulado de Sa-
lazar, que a Abrilada procura denegrir, a 
origem da Opus Dei foi tardia apesar das 
ligações ao regime.

A Maçonaria ainda hoje pesa como 
organização de cariz clandestino e, por-
tanto, secreto. A sua influência no mundo 
da política tem-se acentuado, razão pela 
qual esse poder aceita o sigilo quanto à sua 
influência, negando a transparência. Temos 
tido conhecimento das suas posições ao 
nível governamental, com clara influência 
na Justiça, em que chega a alterar decisões 
tomadas nesse campo, tal é o seu poder. 
Deveria ser limitado e totalmente proibido 
que os seus elementos possam participar 
na governação.

Apoios sociais
Dada a situação dramática em que mui-

tos portugueses passam neste momento, o 
Parlamento veio a aprovar três documentos 
que promoviam um aumento substancial 
aos necessitados pelas consequências da 
Pandemia. O PR acabou por aprovar tal 
documentação, o que provocou um so-
bressalto no governo do golpista Costa. 
A amizade política entre o Prof. Marcelo 

e o PM Costa levou, pela primeira vez, 
um abanão.

Este último defendeu-se, enviando para 
o Tribunal Constitucional a Lei dos Apoios 
Sociais, para que sejam os juízes a decidir 
da sua constitucionalidade.

Invocando-se a “lei travão” é lógico que 
a aprovação do Parlamento é inconstitu-
cional, pois com um OE votado e aprova-
do não pode, “a posteriori”, ser alterado 
com mais receitas ou mais despesas. Mas 
a lei deve sobrepor-se às necessidades 
prementes das pessoas, colocando-as em 
dificuldade para sobreviverem? Por esse 
motivo, logo surgiu outra defesa. Como 
uma espécie de guarda pretoriana do PM, 
a Ministra do Trabalho afirmou que seriam 
40 milhões de euros de despesa mensal, 
invocando ainda a diferença de descontos 
feita para a Segurança Social pelos que 
viessem a beneficiar dos apoios.

Tudo isto é um puro fingimento e diver-
são pela acção política para esconder outras 
questões mais graves, como sejam a venda 
de barragens aos franceses, sem pagamento 
de imposto de selo, prejudicando o Estado 
Português na ordem dos 100 milhões de 
euros, já que a isenção resultou duma lei 
adequada e conveniente na altura do ne-
gócio, da autoria do Ministro do Ambiente.

Porém, não deixa de ser uma ferroada 
do PR no PM para criar uma crise e ajudar 
a visibilidade de Rui Rio, para este poder 
chegar a PM numas legislativas, antes que 
chegue à liderança do PSD um tal Passos 
Coelho – figura detestável para o PR Mar-
celo – e Rio seja apeado do poder. ■

ração das condições do espaço astral que 
nos circunda, por efeito de grande exces-
so das radiações electromagnéticas que 
recentemente têm inundado o espaço de 
forma muito acrescida. Os automatismos, 
os telecomandos e outras emissões de ra-
diações para telecomunicações constituem 
um veneno que afecta todos os seres vivos 
de forma infelizmente muito desprezada e 
desrespeitada, talvez mesmo por ignorância 
e inconsciência.

Disse-me há dias um cidadão bem infor-
mado que cada ponto da Terra, cada pessoa, 
está permanentemente a ser atingido por 
radiações diversas vindas de milhões de 
pontos do planeta ou de pequenos satélites 
artificiais que foram colocados a circular em 
redor da Terra. Em qualquer sítio, o nosso 
telemóvel pode receber mensagens e estas 
podem ter vindo de qualquer local, de onde 
foram emitidas, em todas as direcções.

Os sistemas de automatismos são do-
tados de sensores ou radares, que emitem 
indiscriminadamente em contínuo. Há 
dias foi-me descrito um caso do Centro 

de Apoio Social de Oeiras, do IASFA, que 
dispõe de um túnel a fazer a ligação entre 
cinco edifícios, agora com muita utilização 
devido ao confinamento imposto em defesa 
da pandemia do Covid-19, que impede a 
circulação pelo exterior.

Além de permitir o percurso entre os 
quartos e o refeitório, é utilizado para os 
diversos serviços e para o exercício físico 
da marcha de residentes que precisam de 
evitar a estagnação. Nesse corredor há uma 
porção de portas e de luzes que se abrem 
e fecham automaticamente à passagem de 
pessoas, o que significa que os sensores, ra-
dares, estão permanentemente a funcionar, 
emitindo as suas radiações electromagnéti-
cas. Como estes, nas cidades, existem por 
todo o lado inúmeros casos.

Será que os bem-intencionados que 
querem condicionar os climas conseguem 
reduzir este tipo de poluição do espaço 
astral? Um automóvel moderno tem vários 
sensores permanentemente activos (sem-
pre que o motor está ligado) que avisam o 
seu condutor sempre que se aproxima, de 

qualquer dos lados, um corpo estranho.

Isto significa que toda a atmosfera que 
nos cerca está poluída, contaminada por 
milhões de radiações e a Cintura de Van 
Allen, que é um conjunto de astros de pe-
quena dimensão que vigiam as condições 
do espaço astral circundante do sistema 
solar, reage por “ordem da Natureza” às suas 
condições higiénicas. Daí as tempestades, 
as reacções climatéricas e as pandemias.

É pena que a comunicação social não 
publique os vídeos que por vezes surgem, 
com palestras ou entrevistas de cientistas 
que se preocupam com estes temas sérios 
e a que devia ser dada mais atenção, devido 
à importância que têm para a cultura geral 
e para podermos contribuir de forma mais 
adequada para a continuidade da huma-
nidade. Tem havido vários “entusiastas” a 
prometer lutar contra as alterações climá-
ticas e, por vezes, a ignorância de políticos 
com elevada responsabilidade sociopolítica 
é chocante, por darem mais credibilidade 
à sueca Greta Thunberg do que a cientistas 
catedráticos. ■
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OpiniãoO ataque a Angola em 15 de Março de 1961 – uma evocação (5)

A chacina
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A ngola possuía uma dimensão enor-
me com 1.264.314 Km2 (14,5 vezes 
a Metrópole), com 4837 quilóme-

tros de fronteira terrestre e 1650 de orla 
marítima. Luanda estava a 7300 Km de Lis-
boa e para se atingir Lourenço Marques era 
preciso percorrer mais três mil.

A maioria da fronteira terrestre era per-
meável à guerrilha que se movimentava 
livremente no Congo, no Zaire e na Zâmbia. 
Só as fronteiras da Rodésia e da República 
da África do Sul eram seguras para nós. 

Angola era escassamente povoada, ape-
nas com 4.800.000 habitantes (cerca de 4H/
Km2), dos quais 95,5 por cento eram negros, 
3,5 por cento brancos e 1,1 por cento de 
mestiços. Existiam 94 etnias diferentes, con-
tando nove grupos étnico-linguísticos. No 
fim do conflito o número de combatentes 
portugueses contabilizava cerca de 70.000 
homens e o inimigo cerca de 11.000. 

No final de 1960, deram-se os inciden-
tes na baixa do Cassange e em Catete, que 
foram duramente reprimidos por forças 
militares, mas que podem ser considerados 
como um ensaio para acções mais vastas. A 4 
de Fevereiro do ano seguinte, grupos cono-
tados com o MPLA atacaram, em Luanda, a 
cadeia de S. Paulo (na tentativa de libertar 
os presos resultantes, nomeadamente, dos 
incidentes acima citados), a Companhia de 
Polícia Móvel e a Casa de Reclusão Militar. 
Nessa acção morreram numerosos atacantes 
e seis polícias. Os tumultos e as agressões 
prolongaram-se por vários meses, sobretu-
do nos musseques (bairros periféricos de 
Luanda). 

A partir de 15 de Março, a UPA, apoiada 
pela etnia Bakongo, que estava espalhada em 
ambos os lados da fronteira, atacou inúmeras 
fazendas no Norte de Angola, chacinando 
(com requintes de crueldade) cerca de 1.200 
europeus e seis mil africanos de etnia Bai-
lundo, que trabalhavam na cultura do café. 
Nunca foi determinado ao certo o número 
de vítimas que este ataque provocou e que 
fora planeado e organizado no ex-Congo 
Belga. Para além das zonas fronteiriças, os 
ataques incidiram especialmente numa zona 
interior, os Dembos, região com cerca de 40 
mil km2, muito acidentada e arborizada e 
uma das principais áreas produtoras de café. 
O ataque, segundo o que estava previsto, 
devia durar dez dias. 

Este ataque foi precedido por: 
–  Um vasto conjunto de acções a nível 

mundial contra a política ultramarina 
portuguesa, cujo epicentro se situava 
na ONU; 

–  Uma pressão acentuada da nova Admi-
nistração Kennedy para que Portugal 
mudasse a sua política e concedesse 
a independência aos territórios do 
Ultramar; 

–  Apoio político da administração ame-
ricana à UPA e apoios materiais por 
parte de organizações não-governa-
mentais; 

–  Uma campanha nos “media” interna-
cionais contra as posições portuguesas; 

–  Agitação político-social em Portugal, 
por parte da oposição e de elementos 
das Forças Armadas; 

–  Um pedido urgente, por parte da Li-
béria, para se convocar uma reunião 
do Conselho de Segurança da ONU 
a fim de condenar Portugal (o debate 
teve início a 13 de Março e a votação 
ocorreu a 15 do mesmo mês). Embora 
não tivesse obtido a maioria necessária, 
os EUA votaram, pela primeira vez, 
contra Portugal; 

O ataque militar, por seu turno, visava: 
–  Aterrorizar os europeus para que de-

bandassem (como tinha acontecido 
no Congo Belga); 

–  Convencer pelo medo a população 
que se disponibilizava a dar apoio aos 
fazendeiros; 

–  Comprometer perante a autoridade 
legal os autores dos massacres, para 
gerar acções de retaliação como as que 
foram praticadas na Baixa do Cassanje; 

–  Mostrar à opinião pública internacio-
nal que a população de cor se opunha 
à administração portuguesa; 

–  Atingir Luanda; 
–  Paralisar toda a actividade económica 

das zonas atingidas. Exceptuando este 
último objectivo (que durou apenas 
poucos meses), nenhum dos outros 
foi atingido. 

No entanto, devemos realçar o falhanço 
total das autoridades portuguesas no campo 
das informações, as quais foram totalmente 
surpreendidas pelo ataque de 15 de Março. 
O falhanço foi ainda maior se pensarmos 
que tinham chegado às autoridades civis 
e militares, em Luanda, diversas notícias 
que davam conta da preparação do ata-
que. As mesmas terão sido ignoradas por 
não terem sido consideradas verosímeis, 
ou porque ninguém quis ser o “portador 
de más notícias”. 

Para além da chacina praticada, os ele-
mentos que conduziram o ataque tentaram 
obstruir as vias de comunicação e desen-
volveram uma intensa campanha de acção 
psicológica junto das populações autóctones. 
O primeiro ataque a colunas militares só 
se deu, porém, a 5 de Abril, nos Dembos, 

na região do Cólua. Sucederam-se depois 
os ataques a povoações isoladas, sendo o 
armamento utilizado muito rudimentar. 

Em finais de Maio, a subversão estendeu-
-se a quase todo o Norte de Angola, acima 
do paralelo de Luanda, numa área cerca 
de duas ou três vezes superior à Metrópole. 
Estima-se que cerca de 170 mil elementos 
da população dos distritos do Uíje e Zaire 
terão fugido, voluntariamente ou não, para 
o Congo, e cerca de 39 mil refugiaram-se 
nas matas.

Em Cabinda, porém, só a 12 de Abril 
é que se deram os primeiros ataques sub-
versivos ordenados pela UPA. De qualquer 
modo, não se registaram actos de barbari-
dade, muito em parte devido à acção da 
unidade militar destacada no distrito, que 
desenvolveu intensa actividade preventi-
va. À medida que o tempo ia passando e 
que a actividade das tropas portuguesas se 
foi fazendo sentir, as acções dos agentes 
subversivos começaram a ficar confinadas 
às zonas mais recônditas e inacessíveis do 
terreno, passando a ser mais frequente o 
recurso à táctica da guerra de guerrilha. Em 
contrapartida, o seu armamento começou 
a melhorar substancialmente. Em meados 
de 1962, as áreas de maior actuação da 
guerrilha abrangiam, sobretudo, as regiões 
de Noqui-Lufilo, Bessa Monteiro, Quicabo, 
Camabatela, Mucaba e Maquela. 

Apesar das orientações da política nacio-
nal e do facto das Forças Armadas, desde 
as reformas militares de 1958-1959, terem 
reforçado o exército do Ultramar e pre-
parado as tropas para actuar em combate 
de guerrilha, quando a subversão armada 
deflagrou em Angola em larga escala, as 
forças portuguesas disponíveis no norte da 
província para lhe fazer frente contavam 
apenas com mil militares europeus e 1200 
de origem africana, num total de 1500 portu-
gueses e cinco mil africanos para o conjunto 
da província. 

Em 1961, o dispositivo militar em Angola 
era o seguinte: 

–  Quartel-General da 3ª Região Militar 
– Luanda 

–  Da Guarnição Normal:
–  Comando Territorial do Norte: 
 O Regimento de Infantaria de Luanda, 
com duas companhias de caçadores em 
Henrique de Carvalho e Santo António 
do Zaire; 
  Um comando de batalhão em Malange; 
  Um batalhão de Caçadores de Carmona, 
com duas companhias de caçadores em 
Noqui e em Maquela do Zombo; 
  Grupo de Artilharia de Campanha, em 
Luanda; 
Batalhão de Engenharia; 
Departamento de Material de Guerra; 
  Departamento de Material de Inten-
dência; 
Centro de Recrutamento; 
Departamento Disciplinar; 
Casa de Reclusão; 
Tribunal Militar. 
– Comando Territorial do Centro: 
  Escola de Aplicação Militar em Nova 
Lisboa; 
  Regimento de Infantaria de Nova Lis-
boa, com uma companhia de caçadores 
no Lobito; 
  Grupo de Reconhecimento de Silva 
Porto, com um esquadrão de reconhe-
cimento, em Luanda; 
  Grupo de Artilharia de Campanha em 
Nova Lisboa; 
Centro de Recrutamento. 
–  Comando Territorial do Sul: 
  Regimento de Infantaria de Sá da Ban-
deira, com uma Companhia de caçado-
res em Vila Roçadas; 
  Grupo de Artilharia de Campanha, em 
Sá da Bandeira; 
Centro de Recrutamento. 
–  Circunscrição militar de Cabinda: 
Batalhão de Caçadores de Cabinda, com 

duas Companhias de Caçadores no Dinge 
e em Chiaca: 

–  Em reforço: 
  Quatro Companhias de Caçadores Es-
peciais; 
Uma Companhia de Polícia Militar. 
Quartel-General / II Região Aérea (RA) 
Base Aérea nº 9, em Luanda; 
Aeródromo Base (AB) nº 3 no Negage; 
  Aeródromo Base nº 4, em Henrique 
de Carvalho; 
Comando Naval de Luanda. 

De salientar, no entanto, que a generali-
dade das unidades, algumas delas formadas 
por pessoal indígena, estavam desfalcadas, 
escassamente armadas e eram apoiadas por 
uma estrutura logística deficiente. O reforço 
imediato vindo de Lisboa era constituído 
por uma Companhia de Paraquedistas e por 
uma Companhia de Caçadores Especiais, 
uma gota de água no oceano de todas as 
necessidades. 

Com estas forças e os poucos aviões 
da Força Aérea presentes, mas que de-
sempenharam um papel fundamental, o 
Comando-Chefe em Angola desencadeou 
de imediato todas as acções possíveis na 
defesa e evacuação de numerosas povoações, 
protecção de itinerários e, quando possível, 
a punição dos sublevados responsáveis. ■

[conclui na próxima edição]
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Cultura

DR

pedrO JaCOB MOraiS

CineMa

Heróis, vilões, Reverso

integralmente feito em aço. Como estas 
marcas de relógios, por vezes, conseguem 
ser práticas, chamaram Reverso a esta enge-
nhoca. Assim, os jogadores de polo podiam 
escolher a face de aço para as suas partidas 
e nunca mais partiram o mostrador dos 
relógios. O mundo ficou um pouco mais 
feliz e pacífico e, entretanto, já ninguém 
usa o Reverso para jogar polo, até porque 
a marca não aconselha grandes aventuras. 
Agora é um relógio formal. Os políticos 

O Reverso foi criado nos anos trinta 
a pedido dos oficiais ingleses destacados 
na Índia. Os ingleses queriam um relógio 
resistente para os seus jogos de polo. Eles 
gostavam de jogar polo mas não gostavam 
nada de partir os mostradores dos relógios 
a cada partida. Perante este invulgar desejo, 
a Jaeger-LeCoultre desenvolveu um relógio 
com duas faces alternáveis através de um 
mecanismo giratório. Uma das faces exibia 
o mostrador e a outra exibia o seu reverso, 

gostam muito dele, mas já lá vamos.

Quando Christopher Nolan revisitou 
a “franquia” Batman com a sua trilogia, 
decidiu colocar no pulso de Christian Bale 
um Reverso. Um relógio com duas caras 
para uma personagem com duas faces. “En-
fant terrible” do mundo dos negócios de 
dia e vigilante urbano de noite. Duas faces 
curiosamente funestas, diga-se. A escolha 
de Nolan, para além da óbvia jogada de 
“product placement”, revela-se simbolica-
mente certeira. Um relógio com duas faces 
a marcar a vida dupla, a inconstância e a 
grande mentira da vida de Batman. Duas 
faces que mais não são do que o respeito 
e o desrespeito pela lei. 

Na verdade, Batman nunca respeita a lei. 
Nesse sentido, encontra-se muito próximo 
de Harvey Dent, o procurador justiceiro 
que, depois de um conjunto de peripécias 
de que não me recordo mas que certamente 
envolvem a queda num pote transbordante 
de produtos químicos (é assim em todo o 
universo DC, Marvel e também no Aste-
rix), se transforma no Duas Caras. Harvey 
Dent, que já era vilão, transforma-se num 
revilão com metade da cara queimada e 
uma moeda que atira ao ar para decidir as 
suas patifarias. Batman e Duas caras, Bruce 
Wayne e Harvey Dent são o produto da 
mesma cepa. A escolha do relógio para 
unir as duas personagens, sendo subtil, não 
deixa de ser eficaz. É também uma péssima 
escolha para heróis, magistrados e políticos 
em geral. ■

O fabricante de relógios Jaeger-
-LeCoultre é conhecido como 
o relojoeiro dos relojoeiros. Faz 

movimentos muito bem trabalhados, de 
grande beleza e precisão, tendo equipado 
a chamada “santíssima trindade” (com letra 
pequena para a blasfémia ser menor) dos 
relógios, ou seja, a Patek Philippe, a Aude-
mars Piguet e a Vacheron Constantin. Não 
é um feito pequeno. 

A Jaeger-LeCoultre não faz relógios mui-
to bonitos ou apelativos. Uma vez peguei 
num Master Control e não fiquei muito 
impressionado. O relógio parecia norma-
líssimo e um pouco frágil. Não sei onde 
torraram os sete mil euros que ele custa, mas 
talvez tenha ido tudo para o movimento. 
Mas também estava à espera de quê? De 
uma epifania? De descobrir os segredos 
da relatividade espácio-temporal? Não in-
teressa. O que interessa é que entre a sua 
gama de relógios há um que se destaca e 
que move o interesse de muita gente. É o 
Jaeger-LeCoultre Reverso.

Aldeias Históricas voltam 
a celebrar as tradições

A s Aldeias Históricas de Portugal preparam já 
o próximo período de abertura aos visitantes, 
fazendo votos para que a pandemia permita o 

regresso a alguma normalidade na circulação de pesso-
as. Entre Junho e Novembro, a cultura, a gastronomia, 
as tradições, os costumes, o património, as lendas e os 
mitos de cada uma das 12 aldeias que integram a rede 
voltam a ser o mote para mais uma edição – a quinta – do 
Ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa”. Uma dúzia de 
eventos que estão a ser preparados para a participação 
presencial de público, ainda que mantendo também a 
aposta no ‘live streaming’ pela internet.

Quando o desconfinamento completo for uma re-
alidade, às Aldeias Históricas de Portugal não faltam 
argumentos para serem destinos de eleição dos portu-
gueses. Para além da maior segurança que um destino 
não-massificado proporciona, vários outros atractivos 

recomendam a sua escolha: a História e o extraordinário 
património edificado; a natureza ainda intacta; a gastro-
nomia e os vinhos locais; e ainda inúmeras propostas de 
cultura e animação.

Com início a 5 de Junho e término a 6 de Novembro, 
o Ciclo “Aldeias em Festa” percorre as 12 Aldeias Histó-
ricas que compõem a rede: Almeida, Belmonte, Castelo 
Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, 
Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha 
e Trancoso. E, à semelhança das edições anteriores, como 
ponto de partida de cada evento estará sempre algo que 
pertence à memória colectiva de cada aldeia, como uma 
personagem, uma lenda ou um conto tradicional, um 
acontecimento histórico ou um elemento patrimonial. 
Ou seja, a História, mas também as estórias e as lendas 
do território vão sair dos livros e do imaginário da comu-
nidade e ganhar vida nas ruas de cada aldeia.

A iniciativa, tendo em conta a conjuntura, também 
constitui uma oportunidade para ajudar à recuperação e 
dinamização económica do território, uma vez que será 
realizada com “portas” abertas ao público, se as regras 
de desconfinamento assim o permitirem. No entanto, 
independentemente da abertura do Ciclo “12 em Rede 
– Aldeias em Festa” ao público presencial, os eventos 

voltarão a beneficiar de cobertura ‘live streaming’ na 
net – um modelo de sucesso na edição de 2020, como 
confirmam os números: quase meio milhão de pessoas 
alcançadas em 14 países e quase 82.000 minutos de 
visualizações. 

O Ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa” começa em 
Trancoso, no dia 5 de Junho, seguindo-se Castelo Novo 
(19 de Junho), Castelo Mendo (26 de Junho), Sortelha 
(3 de Julho), Belmonte (10 de Julho), Almeida (17 de 
Julho), Linhares da Beira (31 de Julho), Castelo Rodri-
go (28 de Agosto), Marialva (18 de Setembro), Piódão 
(25 de Setembro), Idanha-a-Velha (30 de Outubro) e 
Monsanto (6 de Novembro).

Preservadas entre montes e vales da verdejante pai-
sagem do Interior de Portugal, as 12 Aldeias Históricas 
de Portugal são “paraísos escondidos” que nos levam 
numa viagem pela nossa História. Viajar até às Aldeias 
Históricas de Portugal é redescobrir a Nação através das 
pedras das suas calçadas e das suas frondosas muralhas 
e castelos, orgulhosa e imponentemente erguidos. É, 
ainda, garantia de momentos inesquecíveis de lazer, 
aventura e descoberta, temperados com os inigualáveis 
aromas e sabores da região, que compõem a sua típica 
gastronomia. ■

DR

Christian Bale a usar um 
Jaeger-LeCoultre Reverso

Documento exclusivo para autores  - por favor não partilhe



O DiabO, 9 de abril de 2021 •  19

CulturaAutor francês com uma profunda admiração pela presença de Portugal em África 

Combatente, escritor, historiador, 
pensador, repórter de guerra, 
desportista e activista político,  
Marc augier (1908-1990) viveu uma 
vida de aventura semelhante a muitas 
das personagens dos seus livros. 
Usando Saint-Loup como pseudónimo 
literário, marcou as páginas da cultura 
francófona e europeia do século XX, 
ao lado de outras figuras “malditas” 
como Robert brasillach, Louis-
Ferdinand Céline, Lucien Rebatet, ou o 
próprio León Degrelle. Pautou-se pela 
diversidade étnica e cultural da Europa, 
lutando e defendendo as várias 
identidades que constituem o corpo  
e alma do grande povo europeu.   

N ascido no seio de uma família 
abastada, Marc Augier despertou 
bastante cedo para o seu destino, 

trocando os estudos pela paixão do desporto 
motorizado e o alpinismo. Politicamente, 
começou por militar na esquerda. Em 1936, 
o seu amor pelo desporto e a relação com 
o Centre Laïc des Auberges, o equivalente 
francês do movimento alemão Wandervogel, 
levaram-no a ser convidado a desempenhar 
cargos de responsabilidade política, colabo-
rando de perto com Léo Lagrange, subse-
cretário de Estado do Desporto durante o 
governo do Front Populaire. 

Pacifista até ao início da II Guerra Mun-
dial, considerava a mera possibilidade de 
um novo conflito fratricida entre franceses 
e alemães uma tragédia. A guerra de 1914-
15 tinha deixado uma marca profunda na 
Europa. Uma ferida particularmente sensível 

em países como a França e a Alemanha. 
Não obstante o seu voluntarismo na defesa 
da paz e tentativas de aproximação entre os 
dois povos vizinhos, foi incapaz de anular o 
fatídico curso dos acontecimentos.  

Combatente europeu  
e aventureiro
O período da II Guerra Mundial foi par-

ticularmente atribulado para Marc Augier. 
Durante o período da ocupação alemã, di-
rigiu o movimento Jeunes pour l’Europe 
Nouvelle – órgão ligado à juventude colabo-
racionista – e tornou-se membro da redacção 
do jornal “La Gerbe”, dirigido por Alphonse 
de Châteaubriant, autor da obra “La Gerbe 
des forces”, cuja leitura o fez passar do so-
cialismo ao nacional-socialismo. Integrou o 
Parti Populaire Français de Jacques Doriot 
e, face ao seu crescente comprometimento 
na luta anti-comunista e adesão às ideias 
pan-europeístas, ingressou na Légion des 
Volontaires Français Contre le Bolchevisme. 
Um ano depois, em 1943, foi ferido em 
combate, regressando à Alemanha apenas 
no ano seguinte, onde integrou a Waffen-SS 
francesa na frente oriental, assumindo as 
funções de combatente e correspondente 
de guerra. A sua experiência jornalística 
levou-o ao cargo de editor responsável pela 
publicação “Devenir”, o órgão de informa-
ção oficial da Division Charlemagne.

Com o final da guerra, após uma pas-
sagem pela República Social Italiana, Marc 
Augier, à semelhança de outros fascistas e 
nacional-socialistas, exilou-se na Argentina. A 
sua posição de “colaborador” obrigou-o a pas-
sar à clandestinidade. Enquanto no seu país 
era condenado à morte pelos democráticos 
afectos a De Gaulle, no Sul da Ibero-América, 
Marc Augier tornou-se assessor do Presidente 
Juan Domingo Perón e instrutor de ski da 
sua esposa, Evita Perón. A paixão pela vida 
militar fê-lo ingressar no exército argentino, 
onde alcançou a patente de Tenente-Coronel. 
Apenas um indulto concedido em 1953 lhe 
permitiu regressar a França.     

Homem de cultura
A actividade literária de Marc Augier 

iniciou-se ainda durante a II Guerra Mun-

dial, mas foi sobretudo após o final desse 
conflito que a sua carreira começou a tomar 
outra dimensão. Adoptando o pseudónimo 
de Saint-Loup, dedicou-se essencialmente 
a dois estilos, a literatura ficcional e o en-
saio historiográfico. O romance “La Nuit 
commence au Cap Horn” fê-lo ser aponta-
do como vencedor do Prémio Goncourt, 
porém, ao descobrirem a verdadeira iden-
tidade de Saint-Loup, esse galardão acabou 
por ser-lhe negado.   

Na famosa tetralogia conhecida por 
“patries charnelles”, ou “pátrias carnais”, 
desenvolveu no campo da literatura um dos 
conceitos mais importantes do seu universo 
político, lançando as sementes do identitaris-
mo que tem vindo a caracterizar vários movi-
mentos desde o aparecimento da chamada 
‘Nouvelle Droite’. Essa tetralogia é formada 
pelas obras “Nouveaux Cathares pour Mont-
ségur” (1969), “Le sang d›Israël” (1970), 
“Plus de pardons pour les Bretons” (1971) 
e “La république du Mont-Blanc” (1982).

Inspirado pelo primitivismo cristão de 
Jean Giano, Marc Augier aproximou-se 
de uma certa visão pagã da Europa. A sua 
influência sobre as gerações de nacionalis-
tas e identitários que surgiram em França 
após 1945 foi particularmente importante. 
Jean Mabire, Dominique Venner ou Pierre 
Vial ilustram apenas alguns dos nomes que 
se filiam no legado histórico e ideológico-
-espiritual de Marc Augier.  

Saint-Loup e Portugal
Considerando a experiência de comba-

tente como a sua derradeira e última forma 
militância política, a verdade é que Marc 
Augier se manteve politicamente activo após 
o final da guerra, contribuindo para o apa-
recimento e desenvolvimento de uma nova 
direita. O seu contributo traduziu-se não 
apenas num plano cultural e ideológico – 
ao nível da influência metapolítica –, mas 
sobretudo no seu exemplo. Por esse moti-
vo, também em Portugal granjeou grande 
fama, conquistando simpatia entre os jovens 
nacionalistas portugueses. Em particular, 
entre aqueles que abraçavam a paixão pela 
aventura, vendo nela uma forma de vida. 

Em 1966, Marc Augier foi entrevista-
do por um Luís Fernandes ainda bastante 
jovem, para um mensário de informação, 
cultura e política denominado “Frente”. 
Nessa entrevista, reunida na antologia “Cró-
nicas de Luís Fernandes no Agora”, o autor 
francês confessou uma profunda simpa-
tia por Portugal, sublinhando o trabalho 
extraordinário levado a cabo pelas tropas 
portuguesas em África, em particular nos 
territórios de Angola e Moçambique. Com-
parando a organização e determinação dos 
militares portugueses àquelas que encon-
trou na Wehrmacht, Marc Augier elogiou 
também as nossas autoridades ultramarinas, 
afirmando: “Os administradores civis de 
Angola e de Moçambique pareceram-me 
possuir o carácter dos pró-cônsules que se 
manteve na grande tradição do Ocidente”.

Tal como Otto Skorzeny e outros an-
tigos combatentes europeus da II Guerra 
Mundial, também esta complexa figura da 
cultura francesa do século XX considerava 
imperiosa e fundamental a presença por-
tuguesa em África. Tanto na perspectiva 
da salvaguarda da soberania portuguesa, 
como no aspecto da defesa da Europa e da 
civilização europeia. Uma realidade histó-
rica indiscutível, hoje apenas escamoteada 
pelas forças e interesses neocolonialistas 
de globalistas liberais e internacionalistas 
de esquerda. 

Nem todas as obras de Marc Augier tive-
ram uma edição portuguesa. Ainda assim, 
é possível encontrarmos “A Divisão Azul”, 
publicada na célebre colecção “Corpos de 
Elite”, da editora Ulisseia, sendo que as 
restantes integraram o catálogo da extinta 
Hugin, nomeadamente, “Dez Milhões de 
Carochas” e, por fim, aquele que será, pro-
vavelmente, a sua mais bela obra de ficção, 
o romance iniciático “Novos Cátaros para 
Montségur”. 

A merecer novas edições e reedições, 
as obras de Marc Augier, ou Saint-Loup, 
encontram-se à espera de ser redescober-
tas pelas novas gerações, órfãs de modelos 
heróicos e morais, mas plenas de vitalidade 
e sonhos de mudar este mundo. ■

JOSÉ aLMeida

À redescoberta 
de Saint-Loup

Saint-Loup, 
ilustração de 
Holy Mane (2021)
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ESFINGE N.533 - CRUzADAS E CHARADAS
PALAVRAS CRUzADAS DEz CHARADAS

Horizontais
1. Gritaria; Fender. 
2. Macaco-inglês; 

adjunta.
3. Disfarce; acordo.
4. Corva; infeliz.
5. além; incensadas.
6. bando.
7. Testículos; Pico.
8. Pigmeu; arroz.
9. Sondei;  

Cãozinhos- 
-selvagens.

10. Fragância;  
Deusa.

11. Emendas; Tiranas.

Verticais
1. Tresmalho; Teses.
2. Fortaleço;  

Carrego.
3. Pastilha;  

Namorado.
4. Jeira; alenta.
5. Medroso;  

Estas.
6. Cartel.
7. Que; amantes.
8. arrebica;  

Espada.
9. Delicado; Fumar.
10. apreça; Enxada.
11. Rama; Desonras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Adicionadas
1 –   Um aRDOR abRaSaDOR pode 

ser uma iMPiGEM. 2+3
2 –   No bURaCO meteu-se um 

iDiOTa e foi picado pelo 
LiCRaNÇO. 2+3

3 –   Uma CONVERSa mesmo 
DiFÍCiL não passou de  
TaGaRELiCE. 2+2

4 –   MaL do iNDiVÍDUO que  
não é NaDa. 1+1

5 –   a RaPaRiGa que conquitou  
a SERTaNEJa era um PEGa-
-RaPaZ. 2+3

Metamorfoseadas
6 –   a RaMEiRa morria de amores 

pelo NaMORaDO. 4(4)
7 –   Ela trazia sempre a CaPa-Saia 

pela MaNHÃ. 6(1)
8 –   a PROSTiTUTa não gostava de 

precisa de bom abEbRa. 6(5)   
9 –   O CaMbiSTa era ESPaNHOL. 

6(5) 
10 –   O COMiSSÁRiO tinha muito 

PECaDO. 7(7)

1. Só; Pinam; Pi.   2. i; Camaras; R.   3. Mi;r; Oca; aca.
4. Cid; O; aba.   5. aiaia; apear.   6. M; Salutar; U.
7. am; banir; Em.   8. Dedo; i; armo.  9. Ode; Udu; Ear.
10. Ro; amoja; Se.    11. a; acasala; S.

CHARADAS
1. Evolver    2. Noscada    3. Nogado
4. Jervão   5. Revolta   6. bagaço
7. batuta  8. briosa   9. Cabrochão    10. Capitão

SOLUçõES Esfinge n. 532

DRO êxito do Qashqai é incontornável. 
A sua chegada em 2007 estabele-
ceu um novo segmento no merca-

do automóvel e as duas gerações anteriores 
garantiram-lhe um lugar na história do auto-
móvel, pelo seu contributo à popularidade 
do género SUV ou Crossover na Europa. 
Um sucesso conseguido com base numa 
fórmula conjugada por um equilíbrio bem 
conseguido entre um exterior compacto e 
um habitáculo generoso, bancos instalados 
numa posição mais elevada para assegurar 
melhor visibilidade durante a condução e 
uma sensação de versatilidade e de maior 
liberdade que, desde logo, o diferenciaram 
das tradicionais carrinhas que dominavam 
as preferências familiares dos europeus até 
ao início deste século.

Após mais de três milhões de unidades 

vendidas só na Europa (até final de 2020 
mais de 57 mil unidades foram matricula-
das em Portugal), chegou a vez de voltar a 
revolucionar com uma nova geração, maior, 
de aspecto simultaneamente mais robusto e 
mais dinâmico, e com motores mais amigos 
do ambiente. E quanto ao visual, esguio e 
modernizado, as jantes, agora com 20 po-
legadas, enquanto na anterior iam apenas 
até às 19 polegadas, reforçam a noção de 
robustez e a presença estradista daquele 
que continua a ser o SUV mais popular 
da Nissan e uma das referências da classe.

Assente sobre uma nova plataforma par-
tilhada dentro do grupo, a terceira geração 
chega no Verão e pretende ser melhor em 
todos os aspectos, mas sem perder o concei-
to de veículo recreativo e versátil. Para isso 
conta com níveis de conforto e com tecnolo-

gia, nomeadamente sistemas de condução, 
só vistos em segmentos mais elevados e, com 
mais dois centímetros na distância entre 
eixos e a um pouco mais no comprimento 
e na largura, mas também graças a uma 
nova configuração da suspensão traseira, 
a habitabilidade aumentou, incluindo na 
capacidade da bagageira, que supera agora 
os 500 litros em algumas versões. 

No propósito (e necessidade…) da mar-
ca de evoluir para modelos com menos 
emissões, todas as motorizações do Qashqai 
são electrificadas. Ou seja, nenhuma ex-
clusivamente a gasolina e o diesel deixou 
mesmo de ser opção. A primeira serve-se 
do motor 1.3 DiG-T a gasolina, apoiado por 
um sistema mild-hybrid de somente 12 V, 

capaz de fornecer um binário suplementar 
de 6 Nm. 

A novidade e uma estreia europeia da 
marca, apesar da solução ser já utilizada 
no Japão, é a tecnologia e-POWER. A ca-
racterística principal desta mecânica é de 
permitir a locomoção exclusivamente eléc-
trica, servida por uma bateria de apenas 1,5 
kWh, cujo carregamento é feito a partir de 
energia gerada por um motor a gasolina 
de 1,5 litros e 157 cv. Mas se isto liberta o 
Qashqai das operações de carregamento e 
das habituais preocupações com a autono-
mia, conservando o modelo de condução 
habitual de um carro eléctrico, não evita as 
inconvenientes emissões de CO2. ■

www.cockpitautomovel.com

Uma terceira geração totalmente nova, maior e mais leve, sem  
a presença de qualquer versão diesel. e há um eléctrico que não  
é puro, já que utiliza um motor a gasolina para produzir energia.

nissan qashqai 2021

A força da 
electrificação

COCKpit

SUGESTÃO DE FIM-DE-SEMANA

Apenas sopros
ACasa da Música preparou para este 

Domingo, dia 11, pelas 11 horas, a 
transmissão ‘online’ do concerto histórico 
do Dia da Música de 2015. Vale a pena 
revisitá-lo: a orquestra, sob a direcção do 
Maestro Pedro Neves, é constituída apenas 
por instrumentos de sopro: 100 flautas, 
100 saxofones e 100 clarinetes. As seis 
obras apresentadas são releituras de peças 
de Johann Sebastian Bach, da autoria do 
compositor Daniel Moreira e de alunos 
do Curso de Composição da Escola Supe-
rior de Música: Óscar Rodrigues (sobre o 
Prelúdio BWV 846 de J. S. Bach), Álvaro 
Escalona (a partir de Contrapunctus I 
da Arte da Fuga), Bernardo Lima (sobre 
a Toccata e Fuga em Ré menor), Jorge 
Portela (a partir do Coral da Cantata BWV 
147) e Luís Neto Costa (sobre o Minueto e 
a Badinerie da Suite BWV 1067). No ‘site’ 
da Casa da Música. ■

DR
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Planeta tauromáquico

Juan Belmonte 
- genial e revolucionário 
na Arte de Tourear

N a Calle de la Feria, 72, em Sevilha, 
nasceu Juan Belmonte Garcia, no 
dia 14 de Abril de 1892. Filho de um 

simples quinquilheiro da rua onde nascera, a 
sua infância foi marcada pelo clima dos bairros 
populares de Sevilha e a adolescência vivida com 
a ambição de fama e o propósito de imitar as 
façanhas dos matadores Frascuelo, Espartero e 
António Montes. 

A Tauromaquia vivia, até então, um tempo 
de reinado de três ou quatro matadores que 
dominavam o panorama tauromáquico, até 
aparecer o jovem Joselito El Gallo, que trouxe 
para as arenas a juventude e uma nova maneira 
de lidar os toiros que surpreendeu. 

A Festa estava numa fase conservadora quan-
to a conceitos e princípios e Joselito foi um farol 
que surgiu. O toureio deixava de ser em linha 
recta, sem qualquer mando, com os cites em 
paralelo e os passes soltos e desligados.

José Gomez “Gallito”, ou Joselito Maravilla, 
como alguns dos seus muitos fãs o tratavam, e 
que viria a morrer aos 25 anos, vítima de uma 
cornada em Talavera de la Reina, já se distinguia, 
tal como o sevilhano Juan Belmonte. E entre 
os dois houve mano-a-manos verdadeiramente 
excepcionais, verificando os aficionados que o 
toureio de Belmonte apresentava inovações.

Belmonte não bandarilhava, como o fazia 
de forma brilhante Joselito, nem se mostrava tão 
à vontade perante toiros duros como Gallito, 
contudo dava um cunho pessoal e inimitável 
nas faenas, implantando “o toureio de braços”. 
E nesse seu conceito de lide impõe mais sere-
nidade, aproxima o toiro, encurta distâncias 
e, em definitivo, marca as fases do citar, parar, 
mandar, templar e rematar.

O seu toureio frontal é verdadeiramente re-
volucionário e marca uma época que se tornaria 
fundamental para a Tauromaquia, a qual passa 
a ter duas épocas distintas: “antes de Belmonte” 
e “depois de Belmonte”. 

Surgem as expressões “cruzar-se”, “pitón 
contrário”, “carregar a sorte”, “ligar os passes” 

CDS defende  
a Tauromaquia
Em consequência da pandemia, as 

artes culturais têm sido altamente 
prejudicadas, tendo a Tauromaquia sofri-
do prejuízos de vária ordem. Nesse sentido 
o CDS considera que tem havido uma 
discriminação ideológica por parte do 
Governo, o que traz graves problemas aos 
profissionais da Festa de Toiros. 

Como os centristas defendem as tradi-
ções portuguesas e, sobretudo, a liberdade 
de escolha, insurgem-se com a discrimi-
nação da Tauromaquia imposta por uma 
minoria da população, que está longe de 
representar a realidade portuguesa.

Por isso, o partido elaborou uma série 
de propostas para ajudar a actividade tau-
romáquica e a preservar a raça brava de 
lide. Os democratas cristãos, desde a sua 
fundação, mantêm a posição de defender 
as tradições portuguesas, das quais consta 
a Festa de Toiros, e, assim, cumprem o que 
o seu programa determina.  

No próximo Planeta Tauromáquico 
serão mencionadas as propostas do CDS 
apresentadas na AR. ■

Tertúlia Festa 
Brava no  
75º aniversário
P ara comemoração do seu aniversário, 

a TFB havia projectado um interes-
sante programa coincidente com a pres-
tigiada Feira Anual de Maio, antecedida 
pelo Mês da Cultura Tauromáquica que 
é, também, um evento importante na vila 
de Azambuja. Mas devido à pandemia, 
as projectadas realizações serão levadas 
a cabo de forma virtual. 

Quanto ao programa da Tertúlia, este 
foi incluído com outras colectividades na 
programação do Município. Assim, serão 
levados a efeito colóquios virtuais, grava-
dos para posterior emissão, que estarão 
subordinados aos temas seguintes:

“Tauromaquia – A visão das crianças”, 
moderado por Isabel Nolasco. “A Pega – 
Momentos Capitais”, com os forcados Dio-
go Durão, Pedro Maria Gomes, Francisco 
Borges e Diogo Van den Torn, moderado 
por José Cáceres, e “Charla Taurina”, en-
tre o matador Vitor Mendes e o cronista 
Francisco Morgado. 

Haverá outros eventos integrados nos 
75 anos da Tertúlia, como uma visita vir-
tual à sua sede. Os aficionados esperam 
que, entretanto, outros acontecimentos 
tauromáquicos já sejam realizados com a 
presença de público, em especial espec-
táculos nas praças, mesmo com redução 
da lotação. ■
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"O matador sevilhano 
foi um fenómeno 

e um ponto de 
referência. Foi único, 

insuperável e, até 
hoje, inexcedível"

JOaquiM tapada
Crítico tauromáquico

e muitas outras, algumas delas com designa-
ções relacionadas com os artistas seus criadores. 
Todas, ao fim ao cabo, derivadas do conceito 
“belmontista” da lide. 

A arte de Juan Belmonte foi muitas vezes 
contrariada e só reconhecida na verdade quando 
o “Pasmo de Triana” deixa as arenas em 1937. 
Encerra milhentos conceitos e, muito mais do 
que o estilo novo e revolucionador de toda a arte 
de tourear, cria uma autêntica escola. 

Belmonte foi um fenómeno e um ponto de 
referência. Foi único, insuperável e, até hoje, 
inexcedível. 

Vestiu-se de luzes pela primeira vez em Maio 
de 1909, aos 17 anos, na praça portuguesa de 
Elvas e iniciou uma brilhante carreira de novi-
lheiro com extraordinárias actuações nas mais 
diversas praças ibéricas. A 16 de Outubro de 
1913, em Madrid, recebe a alternativa de mata-
dor de toiros que lhe foi concedida pelo grande 

matador Machaquito, com o testemunho de 
Rafael El Gallo, sendo o toiro da ganadaria Olea. 

Durante anos foi o matador que encantava 
os aficionados, que se deslocavam para aplaudir 
o novo ídolo. Sofreu várias colhidas e em 1934 
decidiu retirar-se mas ainda reapareceu dois 
anos depois, integrando alguns cartéis festivos.

Contudo, a 8 de Abril de 1962, o enorme 
Juan Belmonte suicida-se, com um tiro, na sua 
Herdade de Utrera, próximo de Sevilha. Um fim 
de vida trágico que abalou a Tauromaquia. ■
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A “consagração” de Costa 

Façamos um esforço para acreditar…

ODIABO referia, na sua últi-
ma edição, “a possibilidade 

de o gesto desafiante de António 
Costa [de mandar os diplomas 
que o PR promulgou para aná-
lise no Tribunal Constitucional] 
significar disponibilidade para, se 
necessário, enfrentar uma crise po-
lítica e ir a eleições antecipadas”. 
É exactamente isso que eu acho 
que se passa. 

Quem vinha observando o es-
tilo manhoso e calculista de Costa 
na sua relação com Marcelo e com 
os outros partidos políticos não 
pôde deixar de ficar surpreendido 
com o facto de, pela primeira vez 

na semana passada, ele ter enfren-
tado o PR de uma maneira quase 
acintosa, ao mesmo tempo que 
desafiava todos (repito, todos) 
os partidos parlamentares, indo 
contra a sua votação unânime na 
Assembleia. Para mim, que sigo a 
política portuguesa há dezenas de 
anos com toda a atenção, isto só 
podia significar uma coisa: Costa 
tinha na mão dados que lhe per-
mitiam agir, pela primeira vez, 
repito, contra todos. E quando 
tivéssemos acesso a esses dados 
perceberíamos todo este quadro 
político novo. 

Não foi preciso muito tem-

po para percebermos: a última 
sondagem da Aximage para DN/
JN/TSF, divulgada quatro dias 
depois, “consagra”, por assim di-
zer, as melhores esperanças que 
Costa poderia ter em plena crise 
de pandemia. Com 60% de ava-
liação positiva à sua pessoa como 
líder partidário (e apenas 20% 
de avaliação negativa), com 54% 
de confiança como primeiro-
-ministro e com mais de metade 
dos próprios inquiridos do PSD a 
avaliarem positivamente a sua ac-
tuação, António Costa está agora à 
vontade para fazer praticamente o 
que lhe apetecer. Se conjugarmos 
isto com a mais recente sondagem 

partidária, da Intercampus (que 
dava 37,6% ao PS, 23,6% ao PSD, 
9% ao Chega, 8,3% ao BE, 5,3% à 
Iniciativa Liberal, 5,5% ao PCP e 
uns restos insignificantes ao PAN e 
ao CDS), não admira que António 
Costa pense que, a ter de ir para a 
guerra, será melhor ir agora, en-
quanto os números estão a favor. 

E, se tudo corresse mal, seria 
uma maneira de se escapar do 
“pântano” e deixar a batata quente 
aos idiotas úteis do costume. É o 
“tudo ou nada” de que O DIABO 
falava na sua última edição. ■

Fernando Henriques 

T ítulos dos jornais do fim-de-semana: “Su-
perjuiz [Carlos Alexandre] afastado dos 

processos de poderosos”; “Superprocurador 
Rosário Teixeira fora das promoções”. A ser 
verdade, e mesmo desconhecendo as razões 
que estão subjacentes aos factos em causa, 
quem é que se admira com tais notícias? Já 
esquecerem o que se passou com a substitui-
ção da ex-Procuradora-Geral da República, 
Sra. Dra. Joana Marques Vidal? Já esqueceram 
o que repetidas vezes veio publicado na co-
municação social sobre o facto de o Dr. Rui 

Rio ver com bons olhos a possibilidade de o 
Ministério Público estar mais dependente do 
Executivo? Já se esqueceram de que há escri-
tórios de advogados que “ajudam” os nossos 
representantes na Assembleia da República 
a elaborarem leis sobre vários assuntos de 
“interesse geral”?

Neste período pascal, vamos fazer um es-
forço/sacrifício para acreditar que nem o Sr. 
Dr. Juiz Carlos Alexandre é a pessoa certa para 
tratar dos processos dos poderosos, nem o Sr. 

Procurador Dr. Rosário Teixeira reunia os 
pressupostos indispensáveis para a promoção 
e, recuando mais um pouco, que a Sra. Dra. 
Joana Marques Vidal, apesar de sempre nos 
ter admirado muito positivamente ao longo 
do exercício do alto cargo que desempenhou, 
já não teria o perfil para continuar. Especial-
mente nesta altura, em que estarão a chegar os 
dinheiros da ‘bazuca’, em que é aconselhável 
ter pessoas mais adequadas a ocupar cargos 
de novas e maiores responsabilidades… ■

Carlos Vieira
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Carta Aberta ao Presidente 
de Moçambique

Excelentíssimo Senhor Presidente de Moçambique
Caríssimo Engº Filipe Nyusi

C omo certamente vai sendo informado, a gravíssima 
situação vivida no norte de Moçambique tem tido 
algum eco mediático em Portugal – ainda que 

muito distante do eco que deveria ter, tratando-se de um 
país irmão. Há ainda, com efeito, uma significativa maioria 
de pessoas em Portugal que olha assim para Moçambique, 
como um país irmão, e que está genuinamente preocupada 
com o que está a acontecer.

Temos também acompanhado algumas negociações 
diplomáticas, nomeadamente entre Moçambique e Portu-
gal, e estamos informados da vossa posição de princípio: 
de que apenas militares moçambicanos se envolvam, di-
rectamente, na resolução do conflito armado em curso.

Compreendemos essa vossa posição de princípio: é 
sempre melindroso, para qualquer país, assumir que os 
seus recursos próprios, por si só, não são suficientes. Mas 
consideramos que, face à escalada da situação, essa posição 
de princípio se torna cada vez menos sustentável. Para 
mais, Moçambique não seria o primeiro país soberano 
a fazê-lo. Nem, a fazê-lo, será decerto o último. O nosso 
comum país irmão, Timor-Leste, como sabe, só com ajuda 
externa conseguiu libertar e pacificar o seu território.

Compreendemos igualmente a vossa particular re-
lutância em aceitar o envolvimento directo de militares 
portugueses na resolução do conflito armado em curso. 
Como ex-potência colonial, esse eventual envolvimento 
directo poderia, de facto, ser equivocamente entendido 
como uma tentação neo-colonial por alguns moçambica-
nos, por mais que, como é do vosso conhecimento, não 
seja, de todo, esse o espírito que anima as autoridades 
portuguesas, a começar pelo nosso reeleito Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Como já o ouviu de viva voz, o nosso Comandante 
Supremo das Forças Armadas assume Moçambique como 
a sua “segunda Pátria”. O mesmo acontece, como nós 
próprios o podemos testemunhar, com muitos outros 
portugueses. E em nenhuma circunstância, podemos 
assegurá-lo, tal assunção decorre de uma tentação neo-
-colonial, por mais que exista, nalguns casos, algum (justo) 
ressentimento pela forma (caótica) como decorreu a 
descolonização. Mas isso, para a significativa maioria que 
em Portugal olha para Moçambique como um país irmão, 
são, realmente, “águas passadas”. Não há ninguém em 
Portugal, no seu juízo perfeito, que alimente qualquer 
tentação neo-colonial.

Se, ainda assim, considerar que o envolvimento directo 
de militares sob a bandeira portuguesa pode ressuscitar 
alguns “fantasmas”, tome por favor em consideração a 
seguinte proposta: aceite uma força militar sob a bandeira 
da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portugue-
sa). Estamos certos de que não será difícil de a constituir 
rapidamente, sendo que, como também se verificou em 
Timor-Leste, é essencial que as forças militares no terreno 
falem a mesma língua que as populações locais. Por tudo 
isso, esta parece-nos ser pois a solução ideal, que deixamos, 
respeitosamente, à vossa consideração. ■ 

O esPeCtaDOr POrtUgUeZManueL reZende

D e tempos a tempos lá aparece uma notícia nos 
jornais sobre o crescimento da Nova Direita em 
Portugal. Essa nova “extrema direita”, segundo 

os ‘Media’ oficiais, não partilha o passado de violência e 
criminalidade da anterior mas é composta por estudantes, 
intelectuais, jovens de classe média e média alta, capazes de 
estabelecer argumentos desafiantes e angariar apoios em 
camadas sociais nunca dantes abordadas. Normalmente, 
estas notícias são marteladas por um grupo pequeníssimo 
de jornalistas “especialistas” e homologada logo de seguida 
por uma ou duas frases arrancadas de uma qualquer en-
trevista a responsáveis da Polícia Judiciária, onde se acusa 
estes e aqueles a torto e a direito e inventam-se ligações 
a todo o tipo de demónios, nacionais ou internacionais.

Depois de cozinhada, a notícia passa de mão em mão, 
publicada e republicada à exaustão, do insosso jornal ‘i’ 
ao estridente ‘Correio da Manhã’, sem qualquer tipo de 
‘fact checking’ ou direito ao contraditório. 

Mas de onde vem, realmente, todo este crescente 
interesse na Direita? Não podemos claramente negar a 
presença entre nós de ideias racistas revitalizadas pela ‘alt 
right’ norte-americana ou chauvinismos repescados de 
movimentos extremistas do Norte da Europa. Contudo, 
estas ideias e estas influências são apenas uma pequena 
parte deste movimento, uma parte ínfima, desorganizada, 
desmoralizada e tão inepta quanto inerte.

A verdadeira força desta Nova Direita está ligada à 
geração que actua como força motriz por detrás de todo 
este rejuvenescimento. Essa força é visível, por exemplo, 
quando navegamos no Twitter da esquerdopatia nacional 
e vemos repetidos os gritos de pânico “Os fachos já não 
têm vergonha!”. Quem são estes “fachos”?

Durante muitos anos considerámos que a melhor 
forma de aliciar os jovens para os ideais conservadores 
era através do capitalismo, ou seja, aliciar os jovens à pro-
priedade privada e ao empreendedorismo. Claramente 
esta estratégia falhou. Falhou por duas razões. Primeiro, o 
empreendedorismo e o consumismo tornaram-se bandeiras 
da Esquerda e da Nova Esquerda. Em Portugal vemos isso 
claramente no apoio do PS a essa feira de vaidades que é 

o Web Summit. Segundo, porque aquilo que está a atrair 
jovens para o conservadorismo não é o individualismo 
do sucesso económico mas o comunitarismo próprio das 
antigas tradições.

O conservadorismo não existe na City londrina nem 
no Silicon Valley, como os resultados eleitorais britânicos 
e americanos tornaram claro. O conservadorismo existe 
na corporação de bombeiros, no grupo de amigos, na ca-
ridade comunitária, nos clubes de leitura, nas igrejas, nas 
confrarias... O conservadorismo vive desta nova fornada 
de jovens que, depois de gerações de portugueses mar-
cadas pelos divórcios, pela emigração e deslocação, pela 
degeneração moral e pelo culto vazio da modernidade, 
procura agora uma alternativa ao legado dos seus pais.

Estes jovens procuram uma solução moral para a de-
pressão solitária das grandes cidades e dos seus centros 
comerciais sem alma. Por isso, voltam às mercearias, voltam 
às aldeias, voltam ao produto local. Estes jovens procuram 
uma solução para o vazio provocado pelo tédio da socie-
dade de consumo e por isso lutam contra a modernidade 
individualista, procurando novamente a sabedoria dos 
dogmas, a luz da religião, o culto da família. Contra a 
homogeneidade estética da arte pós-contemporânea, a 
diversidade da Tradição e da Identidade. Contra a fria e 
falsa estética capitalista, contra este mundo ‘holywood’, 
contra esta sociedade ‘disney’, onde tudo é uma mon-
tanha russa de emoções descartáveis, um acumular de 
experiências tipo ejaculação precoce, os jovens procuram 
hoje a riqueza do legado histórico de Roma e Grécia e 
Jerusalém, o legado espiritual dos poetas e dos rebeldes, 
dos bravos e dos santos. 

A Nova Direita que se levanta, ainda tímida, não tem 
nada com a Velha Direita dos liberalismos e dos mercados. 
Essa é a direita das gerações falhadas. Esta Nova Direita é a 
direita para restabelecer Portugal como um país singular, 
livre e digno, um Portugal que é mais do que mera soma 
de indivíduos à procura de bens materiais. 

O objectivo desta nova geração é um Portugal que é 
em si um projecto e uma rampa de lançamento para uma 
riqueza maior. ■

A Nova Casa Portuguesa – uma nova era do conservadorismo
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“Quantos anos mais vamos assistir a Francisco Louçã mentir, acusar  
e insinuar sem nada provar perante o sorrisinho cúmplice dos jornalistas?”

Helena Matos, in ‘Observador’

O embaixador António Martins da Cruz, 
antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, 
certeiro ao assinalar, a propósito da visita de 

Pedro Sánchez a angola, que “a aposta de Espanha 
em África não deixa de ser uma bofetada de luva 
branca” para Portugal.

A Frase

Instantâneo

O (ainda) ministro Eduardo Cabrita 
continua a coleccionar menções deson-
rosas. agora foi a insuspeita amnistia 

internacional, habitualmente tão amiguinha dos 
socialistas, a censurar o Mai pela morte de ihor 
Homeniuk às mãos de agentes do ex-SEF.

Céu
&Inferno

Tensão
A imagem de um Joe Biden “bonzinho” 
e pacifista, por oposição a um Donald 
Trump belicoso e imprevisível, está a 
diluir-se dia após dia. À hora de fecho 
deste jornal, a tensão aumentava no Mar 
do Sul da China, com a 7ª Frota dos EUA 
apostada em operações aéreas numa das 
regiões do mundo onde a paz parece ser 
mais frágil. Ou não estivessem as Coreias 
ali quase ao virar da esquina… ■

• Hostilidades
António Costa, qua anda na 
política há muitos anos, tinha 
obrigação de saber com quem 
se metia quando abriu as hosti-
lidades contra o Presidente da 
República. Agora talvez seja tar-
de para recuar. É que Marcelo 
pela-se por uma boa e saborosa 
guerra, especialmente se puder 
ele próprio desempenhar o papel 
de guerrilheiro, em que é exímio. 
Uma semana depois de Costa ter 
mandado três promulgações pre-
sidenciais para a fiscalização do 
Tribunal Constitucional, o PR já 
tinha acusado o líder do PS de ter 
mudado de opinião, lembrado 
que promulgou leis só para lhe 
evitar uma crise, sublinhado que 
por várias vezes ajudou os socialis-
tas através da “salvação preventiva 
do Orçamento” e avisado que o 
Governo poderá “não chegar” a 
2023 se continuar neste caminho. 
Mais claro não podia ser… ■

• guinada
Toda a gente é livre de alterar as 
suas opiniões e, como por vezes 
se diz, só os burros não mudam. 
Mas Basílio Adolfo Horta exa-
gera. O antigo co-fundador do 
CDS, durante décadas o partido 
mais conservador do espectro 
parlamentar, não se contentou 
com uma guinada à esquerda de 
fazer chiar os pneus. De candida-
to presidencial da direita passou 
a ‘boy’ do PS, tornando-se depu-
tado e autarca socialista. Podia 
ser discreto nestas suas opções. 
Mas não: gosta de alardeá-las. 
Esta semana, em entrevista ao 
DN, Basílio jurou que “não se-
ria candidato por nenhum outro 
partido a não ser pelo PS”. Sobre 
Costa, esta pérola: “É um táctico 
brilhantíssimo, o nosso primeiro-
-ministro, um dos mais brilhantes 
tácticos que eu conheci na minha 
vida política”. Homem, não era 
preciso rastejar tanto! ■

• Monumento
Em boa hora a Associação para 
o Monumento de Homenagem 
aos Militares do Porto que com-
bateram no Ultramar decidiu 
erigir um Memorial em Lordelo 
do Ouro, ao lado da Capela do 
Senhor e Senhora da Ajuda, in-
tegrado numa praça pontuada 
por lápides de tributo aos nossos 
Soldados. A iniciativa, que tem o 
apoio da Câmara Municipal da 
Invicta, já começou a ser atacada 
pelos kamaradas do costume. A 
comunista Ilda Figueiredo defen-
deu na Assembleia Municipal que 
o monumento devia antes home-
nagear “os povos vítimas da guerra 
colonial” – proposta absurda que, 
evidentemente, foi chumbada por 
larga maioria. Já que viu a sua ideia 
derrotada no Porto, talvez a vere-
adora possa agora adaptá-la – e 
sugerir às Câmaras de Maputo e 
de Luanda que levantem estátuas 
ao Retornado Português… ■ 

• instrução
Em vésperas de ser conhecido o 
veredicto de Ivo Rosa, juiz-instru-
tor do Processo Marquês, alguém 
de bom senso defendeu o óbvio: 
que seja pura e simplesmente ex-
tinto o Tribunal Central de Ins-
trução Criminal (TCIC), por nos 
actuais moldes configurar uma 
deturpação das finalidades da 
instrução e transformar esta fase 
processual num “pré-julgamen-
to”. Quem o defende deve saber 
do que fala: é António Joaquim 
Piçarra, presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça e do Conselho 
Superior da Magistratura, órgão 
ao qual apresentará em breve uma 
proposta formal naquele sentido. 
No mesmo dia, curiosamente, a 
ministra da Justiça lamentava a 
“personalização” dos grandes ca-
sos no inefável Rosa, coitadinho, 
ao sugerir em alternativa que o 
TCIC fosse reforçado com mais 
uns quantos juízes. Pois… ■

Ligue já 910 666 111 ou envie-nos um email 
para assinaturas@jornaldiabo.com

Assinar O DIABO é receber comodamente em sua casa, todas 
as semanas, o mais independente semanário do País. Com um 
custo mais baixo do que pagará em banca, não deixe que o 
incómodo da chuva e do frio impeça a leitura de reportagens, 
das notícias e da opinião independentes, rigorosas e livres.
Assine já o seu O DIABO que, há mais de 45 anos, sem falhas, 
lhe oferece o retrato real do País e do Mundo.
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Uma década
Saberemos hoje, 9 de Abril 
de 2021, se será ou não jul-
gado em tribunal um antigo 
primeiro-ministro suspeito de 
cometer 31 crimes entre 2005 
e 2011, investigado pela po-
lícia desde 2013, detido por 
mais de um ano em 2014 
e finalmente acusado pelo 
Ministério Público em 2017. 
Esta década que entretanto 
passou é, em si mesma, um 
libelo acusatório – contra o 
sistema judicial português. 
Os tribunais não podem ope-
rar fora do Tempo. Demo-
rar dez anos a chegar a uma 
conclusão é denegar a Justiça. 
Sobretudo num caso que en-
volve homens com responsa-
bilidades na administração 
pública acusados de crimes 
de corrupção passiva e activa, 
branqueamento de capitais, 
abuso de confiança, peculato, 
falsificação de documentos e 
fraude fiscal. A fase de instru-
ção do processo encerra-se 
hoje com as conclusões do 
juiz Ivo Rosa, mas certamente 
do veredicto do polémico ma-
gistrado resultarão recursos 
e contra-recursos. Quantos 
anos mais esperaremos? ■

Fra Diavolo

5ª Coluna

Quem é quem: 

donde saíram  

e o que sabem 

os governantes?
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SEMANÁRIO POLÍTICO INDEPENDENTE

PÁGINA 14

ANÁLISE POLÍTICA DE  

PEDRO SOARES MARTÍNEZ

PÁGINA 5

MARCELO EM CHOQUE FRONTAL COM O PS

Nada voltará a ser como era

PÁGINAS 2, 3, 12 e 13

VOCÊ NÃO TEM 

CULPA, MAS VAI 

TER DE PAGAR!
  Cada português deve  

23 mil euros aos 

credores externos

  Dívida pública não 

pára de crescer: 

contribuintes 

transformados em 

“fiadores” à força 

dos desvarios  

da classe política
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