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F oi junto ao Padrão dos Descobrimentos, mo-

numento que os esquerdistas abominam por 
ser um símbolo histórico da portugalidade, 

que o Chega fez esta semana a apresentação pú-
blica do seu candidato à eleição autárquica em 
Lisboa, o animador televisivo Nuno Graciano. No 
acto, o candidato referiu que a capital do país, com 
os “vários problemas muito graves” que tem para 
resolver, precisa de “um abanão”. Contudo, disse, 
esse abanão não poderá ser dado pelo candidato 
do centro-direita, Carlos Moedas, que apenas “daria 
para gerente de um banco”. Revelando que tem 
sido alvo de ameaças desde que a sua candidatu-
ra foi avançada na comunicação social, Graciano 
afirmou que “o politicamente correcto nunca nos 
amordaçará e o sistema nunca nos calará”. E acres-
centou: “Há uma esquerda absolutamente doentia 
neste país que não nos permite falar, que nos quer 
vergar, que não quer que nós digamos as nossas 
opiniões pelo facto de sermos diferentes”. Para si, 
“liberdade não é a mesma coisa que libertinagem. 
Defendo a democracia, mas não a libertinagem”. O 
líder do Chega, André Ventura, que esteve presente, 
considerou que Nuno Graciano é um “excelente 
candidato”. ■

Chega no Padrão

O ‘cartoon’ de Adriano Centeno

A final, não foi por altruísmo 
ou desprendimento que An-
dré Silva decidiu anunciar 

o abandono da liderança do PAN e 
do seu lugar no Parlamento. Vários 
fundadores do partido animalista re-
velaram esta semana que Silva vinha 
sendo objecto de duras críticas inter-
nas e que o seu afastamento tinha 
sido expressamente exigido por um 
grupo de dirigentes críticos da sua 
liderança. 

Três dos fundadores em rota de 
colisão com o deputado do PAN, 
António Santos, Pedro Taborda e 
Fernando Leite, reiteraram as suas 
críticas numa carta-aberta: “Porque 
quando o barco afunda ou vai na 
direcção errada é o timoneiro o cul-
pado, consideramos pessoalmente o 
porta-voz André Silva o grande res-
ponsável pela anedota inofensiva que 
o PAN se está a tornar”, afirmavam. 

“Exigimos que o mesmo assuma que 
as suas decisões estão a levar-nos a 
todos para a irrelevância, e que tenha 
a hombridade e coragem de colocar 
o seu lugar à disposição, para que ou-
tros e mais competentes candidatos 
possam erguer mais uma vez a chama 
do animalismo e ambientalismo e 
mobilizar as hostes para esta luta, que 
cada vez mais urge cumprir”.

Segundo os críticos, a liderança 
de Silva tem vindo a cavar um fosso 
entre o núcleo parlamentar e o res-
to dos corpos dirigentes. O próprio 
afastamento do deputado, há dias 
anunciado, foi criticado por Pedro 
Taborda: “Encontrou uma maneira 
cobarde de escapar ao contraditório. É 
uma saída airosa para um mero florea-
do”. E acrescentou: “o PAN precisa de 
uma mudança radical de rumo”, pois 
quem esteve na génese do partido foi 
“completamente posto de lado”, en-

quanto se assiste à “palhacização” do 
PAN. As tensões e divergências serão 
dirimidas no próximo congresso do 
partido, marcado para Junho. 

E em Madrid…
Em Espanha, o líder do partido 

esquerdista ‘Podemos’, Pablo Igle-
sias, anunciou que vai abandonar o 
cargo de vice-presidente do Governo 
socialista para poder concorrer à pre-
sidência da Comunidade de Madrid 
(actualmente ocupada por Isabel 
Díaz Ayuso, do Partido Popular). A 
Comunidade de Madrid, com quase 
sete milhões de pessoas, é uma das 
17 comunidades autónomas e inclui 
a cidade capital do país. As eleições 
regionais espanholas estão marcadas 
para 4 de Maio. A saída de Iglesias 
do Executivo foi reclamada há duas 
semanas por personalidades de todos 
os quadrantes que invocaram o seu 
desprezo pelo ideal democrático. ■

Animalistas esgatanham-se
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Os órgãos de propaganda do Governo 
não se cansam de falar em “milhões” 

de pretensas “ajudas” que estarão a ser 
disponibilizadas em socorro de empresá-
rios aflitos – os mais duramente atingidos 
pela crise resultante do confinamento 
pandémico. 

Para muitos deles, contudo, tais “mi-
lhões” não passam mesmo de propagan-
da. As burocracias envolvidas, as ratoeiras 
fiscais e a dificuldade de conseguir caber 
nos “parâmetros” definidos para os di-
versos sectores fazem das “ajudas” uma 
miragem fora de tempo. E se em alguns 
sectores, como a hotelaria, as dificuldades 
dos empresários são mais visíveis, outros 
sofrem em silêncio.  

Um completo falhanço foram as “aju-
das” aos barbeiros e cabeleireiros: durante 
largas semanas obrigados a encerrar as 
portas dos estabelecimentos e proibidos 
de exercer domesticamente a profissão, 
só 50% conseguiram reabrir as suas portas 
na passada segunda-feira. A outra metade 
dos empresários do ramo pura e simples-
mente faliu, segundo dados divulgados 
pela Associação Portuguesa de Barbearias, 
Cabeleireiros e Institutos de Beleza.

Já em 2020, em resultado das primei-
ras medidas de confinamento, cerca de 
1.500 cabeleireiros tinham encerrado a 
actividade, incapazes de manter as des-

pesas fixas sem que na caixa entrasse um 
cêntimo. O sector emprega, em todo o 
país, cerca de 40.000 profissionais. Em 
Janeiro deste ano, a Associação implorou 
ao Governo que incluísse cabeleireiros e 
barbeiros no rol dos serviços essenciais à 
população e os integrasse nas excepções 
ao confinamento. Mas o Executivo socia-
lista não aquiesceu – e o resultado está 
agora à vista. 

Outro sector em agonia silenciosa é o 
dos ginásios e similares: desde o início do 
confinamento, já fecharam mais de 300 
em todo o país, “o que num universo dos 
1.200 que existiam representa um quarto 

e é bastante grave”, como sublinhou José 
Carlos Reis, presidente da Associação de 
Empresas de Ginásios e Academias de Por-
tugal, em declarações ao ‘Expresso’. Onde 
terão ido parar as apregoadas “ajudas”?

“Somos um sector essencial para a 
população, o exercício físico ajuda ao sis-
tema imunitário das pessoas, à sua saúde 
física e mental, temos de estar 

entre os sectores prioritários a descon-
finar”, defende José Carlos Reis. Cerca 
de 80% das empresas do sector são “pe-
quenos negócios familiares, de marido 
e mulher ou de pais e filhos, que nesta 
fase são os que mais sofrem”, salienta o 
responsável da Associação. Em apuros 
financeiros estão agora os cerca de cinco 
mil trabalhadores independentes, técni-
cos de exercício físico especializados em 
ioga, ‘fitness’ e outras actividades, que 
prestavam serviços em dois ou três ginásios 
e ficaram fora do ‘lay-off’. 

As dificuldades no sector da hotelaria 
são geralmente conhecidas. Contudo, 
talvez nem todos os portugueses tenham 
noção de que, só no primeiro mês deste 
ano, o número de hóspedes caiu 78% e a 
facturação sofreu um rombo de mais de 
80%. Dificilmente as apregoadas “ajudas” 
evitarão a falência de muitas empresas do 
sector, com a correspondente perda de 
postos de trabalho. ■

Extremistas 
no golpe 
autárquico
OGoverno PSD/CDS reduziu há al-

guns anos o número de freguesias 
em todo o país, procedendo a aglomera-
ções que representaram uma poupança 
de milhões. Mas os partidos vivem do 
jogo de influências autárquicas – e o 
PS e o PSD manifestam-se desejosos de 
repor o anterior mapa autárquico, para 
poderem ter mais ‘jobs’ para distribuir 
pelos ‘boys’.

Pensava-se, inicialmente, que ape-
nas o “bloco central dos interesses” 
teria o topete de avançar com propos-
tas concretas no Parlamento. Mas não: 
também o PCP, o Bloco de Esquerda e 
o PEV apresentaram projectos de lei 
para a reposição de freguesias extintas. 
A proposta governamental no mesmo 
sentido deu entrada em S. Bento já em 
Dezembro – e é expectável que uma 
versão sintetizadora acabe por chegar 
à votação no hemiciclo a poucos meses 
da realização das eleições autárquicas 
marcadas para o Outono. Se isto não 
é mudar as regras a meio do jogo…

A febre do “golpe autárquico” 
contagiou a Associação Nacional de 
Freguesias (ANAFRE), cujo presidente, 
Jorge Veloso, afirmou esta semana 
acreditar que será possível a reversão 
de entre 350 e 400 freguesias. “Que-
remos reverter o que está mal. Hou-
ve algumas uniões de freguesias que 
resultaram, e nessas não queremos 
mexer”, disse Veloso, mas há também 
“variadíssimos casos” de “freguesias 
megalómanas, como Leça da Palmeira 
e Matosinhos”, ou situações como Al-
cácer do Sal, que tem “uma freguesia 
com uma área maior do que a ilha da 
Madeira”. Esqueceu-se apenas de refe-
rir quantos habitantes tem a freguesia 
de Alcácer, mas nós ajudamos: pouco 
mais de 4 mil. 

De pouco valeram os alertas de 
Bartolomeu Noronha, presidente do 
conselho científico do Observatório 
das Autarquias Locais (OAL), esta se-
mana ouvido no Parlamento. Qualquer 
alteração legislativa a poucos meses 
das eleições poderá sofrer de “febre 
eleitoralista”, disse ele ao ‘Expresso’. 
“As pessoas perdem a cabeça com as 
eleições e, em vez de discutirem os 
problemas das populações, andam a 
discutir se são eleitos. Isto precisa de 
raciocínio e de ser analisado objecti-
vamente”.

Os partidos da direita, que se têm 
afirmado críticos do “golpe autárquico”, 
esperam que, no caso de o aumento 
do número de freguesias ser mesmo 
votado antes das eleições autárquicas, o 
Presidente Marcelo possa vetá-lo quan-
do o diploma chegar a Belém. ■

Quem ficou na miséria 
não deu pelas “ajudas”

A rqueólogos anunciaram a desco-
berta de dezenas de novos manus-

critos do Mar Morto numa caverna 
a sul de Jerusalém onde terão sido 
escondidos durante uma revolva ju-
daica contra o Império Romano, há 
1.900 anos. Os fragmentos de perga-
minho apresentam linhas de texto em 
grego dos livros dos profetas Zacarias 
e Naum.

De acordo com a Autoridade Israelita 
de Antiguidades, os fragmentos, submeti-
dos ao sistema de datação por ‘Carbono 
14’, são do século II e podem pertencer 
ao conjunto de pergaminhos encontrados 
no local conhecido como a «Caverna dos 
Horrores», por terem sido encontrados 
40 esqueletos humanos durante escava-
ções nos anos 1960. Acredita-se que os 
textos tenham sido escondidos durante 

a revolta Bar Kochba, uma sublevação 
armada contra Roma durante o período 
do Imperador Adriano, entre os anos 132 
e 136 depois de Cristo. Os Pergaminhos 
do Mar Morto, uma colecção de textos 
judaicos encontrados em cavernas do de-
serto, perto de Qumran, nos anos 1940 
e 1950, datam do período entre o século 
III antes de Cristo e o século I depois de 
Cristo. ■

OTribunal Constitucional considerou que o diploma que despe-
naliza a chamada “morte medicamente assistida” não respeita 

a Lei Fundamental, o que levou o Tribunal a “pronunciar-se pela 
inconstitucionalidade” de normas de quatro artigos do diploma.

Recorde-se que, ao receber o diploma em Belém, o Presidente 
da República pediu ao Tribunal a verificação prévia da consti-
tucionalidade, invocando aspectos técnicos do texto. Como se 
esperava, o TC deu-lhe razão (por uma maioria de 7 juízes em 

12) e Marcelo Rebelo de Sousa imediatamente vetou o diploma, 
devolvendo-o à Assembleia da República.

Os partidos de esquerda que promoveram a lei da eutanásia 
poderão agora reformular o texto e reenviá-lo a Belém. Marcelo 
poderá nessa altura opor-lhe um veto político (sabe-se que o 
PR, como católico, se opõe à eutanásia), mas após uma segunda 
aprovação parlamentar o Presidente estaria legalmente obrigado 
a homologá-lo. ■

Descobertos mais fragmentos bíblicos

Eutanásia volta ao Parlamento

DR

Documento exclusivo para autores  - por favor não partilhe



4 •  O DiabO, 19 de Março de 2021

Opinião Um País, Dois Destinos

DR

Políticas ambientais inteligentes 
e não a morte da economia

Henrique neTo

O futuro de Portugal, porventura 
mais do que o de outros países, 
está a ser muito influenciado 

pelas questões ambientais, o que se deve 
a interesses económicos e financeiros 
estabelecidos no país e a uma filosofia 
fortemente ambientalista da União Eu-
ropeia, que impôs aos Estados-membros 
valores mínimos da bazuca para gastar em 
projectos ambientais. Depois das asneiras 
portuguesas dos últimos vinte anos, temos 
agora as asneiras europeias. 

Estou longe de ser um especialista da 
matéria, mas tenho há muito uma posição 
clara: apesar de não estar cientificamen-
te demonstrada a existência de todos os 
perigos que dizem existir para o planeta 
resultantes da acção do homem, resolvi 
dever assumir uma posição de prudência 
e fazer o possível para minimizar os riscos 
racionalmente demonstráveis. 

Por isso adoptei com naturalidade to-
dos os procedimentos possíveis de um 
ambientalista responsável, desde comprar 
um carro eléctrico a separar os lixos para 
reciclagem. Além disso, publiquei ideias 
sobre formas de proteger o planeta, que, 
infelizmente, ninguém quis, ou quer, ouvir. 
Por exemplo: chamei a atenção do absur-
do que é permitir que o crude lançado 
ao mar não seja ali recolhido e se o deixe 
chegar a terra, o que seria tecnologica-
mente fácil de evitar; como empresário, 
apresentei a algumas empresas clientes 
ideias de electrodomésticos para as nossas 
cozinhas, ou máquinas para as garagens 
dos prédios, equipamentos destinados a 
recuperar os resíduos de plástico, vidro e 
metal, moídos e prontos para reutilização 
como matéria-prima. Seria fácil, mas não 
se faz.

Há anos apresentei no Instituto Pedro 
Nunes, em Coimbra, uma comunicação, 
explicando porque não é feito, acreditan-
do ter demonstrado que é a incapacidade 
de inovação dos governos que impede a 
solução de muitos problemas ambientais, 
que não são resolvidos apenas porque as 
empresas, grandes ou pequenas, não têm o 
poder de organizar todo o sistema, organi-
zação que depende do poder político. Dei 
exemplos: a recolha do crude no mar; a 
existência nas garagens dos novos prédios 
de equipamentos de recolha e reaprovei-
tamento dos lixos sólidos; a ferrovia e os 
transportes colectivos, que só parcialmente 
utilizam energia eléctrica; a substituição 

do avião pela ferrovia em distâncias até mil 
quilómetros; a inexistência nas grandes ci-
dades de sistemas eficientes de transporte 
colectivo, em que o Metro deve assumir a 
liderança; a ausência de transporte escolar 
para as crianças e para os jovens, de forma 
a poupar energia e a retirar essa função 
cansativa e cara a milhões de famílias; ou, 
porque não, tornar obrigatória a recicla-
gem dos automóveis em fim de vida pelas 
empresas que os produzem, em fábricas 
criadas para o efeito. 

Os exemplos não têm fim, existem 
soluções científica e tecnologicamente pos-
síveis, mas que os governos desconhecem e 
não fazem nem deixam fazer. Infelizmen-
te, a política é a arte da sobrevivência no 
poder e não da inovação e da mudança. 
Nos governos raramente existe o desejo, 
ou a competência, de organizar as ideias 
e os recursos existentes. 

De facto, muitos dos problemas que 
preocupam os ambientalistas não são re-
solvidos, apesar de haver disponíveis as tec-
nologias necessárias, porque os governos 
não organizam a sociedade no sentido de 
transformar ideias e iniciativas em realida-
de, porque o poder reside nos governos, 
mas o conhecimento está nas empresas. 

Para explicar esta realidade fiz a demos-
tração através de um texto a que chamei 
as “Três Fases da Inovação”: (1) fase da 
Vinci, onde a inovação não foi realizada 
porque havendo financiadores e havendo 
inovadores não estavam disponíveis as 
tecnologias necessárias; (2) fase Edison, 
quando quase tudo que foi pensado foi 
realizado, porque havia inovadores e fi-
nanciadores, mas então, também, as tec-
nologias necessárias, o que permitiu um 
período de ouro no progresso humano 
e a chamada revolução industrial, que 
mudou o mundo; (3) finalmente, a fase 
contemporânea, em que continua a haver 
inovadores e empresas financiadoras, além 
de todo o tipo de tecnologias disponíveis, 
mas apenas aproveitadas para a inovação 
empresarial e não pelos governos. Quan-
do essas realizações ultrapassam o poder 
das empresas e dependem do Estado ou 
de um conjunto de Estados, nada feito e 
é aqui que reside o principal problema 
ambiental.  

Em Portugal, o fundamentalismo 
ambientalista e ignorante, além de, não 
poucas vezes, corrupto, tem ajudado a 
empobrecer o país e nada realiza de inte-
ligente para defender o meio ambiente. 
Verifica-se na energia, nos transportes, nos 

rios, na floresta, na ausência de recicla-
gem, no investimento inútil, no fecho de 
empresas necessárias à economia, no de-
saproveitamento da capacidade científica 
do país. Não admira, basta ouvir o discurso 
pretensioso e ignorante do actual ministro 
do Ambiente para compreender a falência 
da governação neste domínio. O projecto 
governamental do hidrogénio fala por si, 
uma decisão que vai empobrecer ainda 
mais os portugueses que já pagam uma 
das energias mais caras do mundo.

Há anos, no tempo dos governos de 
António Guterres, escrevi em texto em 
que acusava um secretário de Estado de 
favorecer os amigos, ao fixar um preço e 
um prazo absurdo de vigência dos con-
tractos para a produção da energia eólica. 
Escreveu-me uma carta a ameaçar que me 
colocaria um processo se não recuasse na 
acusação. Respondi-lhe que teria muito 
gosto em discutir o assunto em tribunal 
e até hoje, nem resposta nem processo, o 
que não evitou que os tais amigos tenham 
enriquecido e o Governo de António Costa 
os continue a enriquecer através de uma 
insustentável e absurda política energética.

No actual Governo ninguém se pre-
ocupa – os que se preocupavam foram 
despedidos – que o custo da energia re-
tire competitividade às empresas, reduza 
exportações, mate o emprego, ajude a 
política de baixos salários e deixe as famí-
lias portuguesas a tiritar de frio nas suas 
casas. A chinesa EDP e os Pimentinhas que 
por aí andam agradecem a amabilidade. 
Fecham-se as centrais a carvão porque sim, 
ainda que a Espanha nos venda a electri-
cidade das centrais a carvão de Marrocos, 
a Polónia decida manter as suas muitas 
instalações por mais trinta anos e a Ale-
manha acabe de inaugurar uma central 
destas, novinha em folha. 

Se o Governo de António Costa se desse 
ao trabalho de pensar, saberia que a pobre-
za é o maior inimigo do ambiente, porque 
é nos países mais pobres do globo que a 
população cresce a um ritmo insustentável 
e que esse crescimento causa inúmeros 
problemas à gestão mundial do ambiente. 
Como não sabe, ou não procede como tal, 
que o empobrecimento dos portugueses, 
num país que contribui apenas com 0,15% 
da poluição mundial, não vai resolver o 
problema global. Ou seja, ninguém de-
fende que não nos preocupemos com os 
problemas do ambiente, mas apenas que 
usemos a cabeça para aquilo que ela serve, 
para que entre factores contraditórios se 
encontrarem as melhores soluções para 
não afectarem a economia e o nível de 
vida dos povos. Também, de preferência, 
sem o favorecimento dos amigos e sem 
fundamentalismos ideológicos. ■
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TAP admite estatizar 
Groundforce

Mais um assalto ao bolso dos contribuintes em nome da ideologia de esquerda

O PSD anunciou que entregará na Assembleia 
Legislativa da Madeira um voto de solida-

riedade com os trabalhadores da Groundforce 
da região, que “merecem respeito, uma inter-
venção e um acompanhamento inequívoco que 
salvaguarde a sua situação laboral”.

O partido recorda que na Madeira e no Porto 
Santo “são mais de duzentas as famílias afectadas, 
tendo os trabalhadores os seus salários em atraso 
e, inclusive, os postos de trabalhos fortemente 
ameaçados”.

Para os sociais-democratas, “os trabalhadores 
da Groundforce, já massacrados por um ano de 
pandemia, que afectou as suas vidas e os seus 
métodos de trabalho, são, agora, confrontados 
com uma instabilidade que coloca em causa os 

seus direitos, os seus salários e o seu futuro”.

“O Estado tem o dever de salvaguardar os 
direitos dos trabalhadores da empresa, não só 
enquanto accionista da TAP, fortemente envolvida 
nas negociações, mas como garante de que, no 
nosso país, se defendem e aplicam, sem subterfú-
gios, os princípios e os direitos constitucionais”, 
declaram em comunicado.

“Não é aceitável que o Governo da República 
assista, sem soluções concretas, ao desenrolar desta 
situação, consciente das suas responsabilidades 
perante a empresa e perante os seus trabalhadores, 
segundo o PSD, exigindo garantias claras e firmes, 
num discurso completamente desfasado daquele 
que tem vindo a fazer, por exemplo, com a TAP, 
onde já injectou milhões de euros”. ■

PSD-Madeira solidariza-se  
com trabalhadores

A semana começou com 
o grupo TAP a propor 
disponibilizar à Groun-

dforce 6,97 milhões de euros, 
através de um aumento de capital 
e não de um adiantamento, como 
estava a ser negociado, para des-
bloquear o impasse e evitar um 
“cenário de ruptura iminente”.

“O valor em causa será dis-
ponibilizado pelo Grupo TAP 
à SPdH [Groundforce], não a 
título de adiantamento do pa-
gamento de serviços a prestar 
pela SPdH à TAP, mas através 
de um aumento do capital so-
cial da SPdH, de 500.000 euros 
para 7.470.000 euros, mediante 
a subscrição de 697.000 novas 
ações ordinárias a emitir com o 
valor nominal de 10 euros cada, 
a realizar por novas entradas em 
numerário, e a subscrever inte-
gralmente por uma empresa do 
Grupo TAP [o ‘Aumento de Ca-
pital SPdH’]”, lê-se numa carta 
enviada pela TAP ao accionista 
maioritário da Groundforce, a 
Pasogal, de Alfredo Casimiro.

Com esmagadora parte da 
frota de aviões em terra e com a 
aviação numa situação explosiva 
em todo o Mundo, na missiva, a 
TAP afirma que a solução apre-
sentada visa evitar um cenário de 
ruptura iminente da empresa de 
‘handling’ (assistência em aero-
portos), permitindo ultrapassar o 
“impasse” em que as negociações 
se encontravam e “assegurar a 

as ideias de 
esquerda estão 

tão entranhadas 
no quotidiano dos 

portugueses que 
ao mínimo sinal de 

perigo todos pedem 
(tudo) ao Estado. Na 

Groundforce, com 
2.400 trabalhadores 

com salários em 
atraso, é natural que 

estes protestem. Mas 
a ideia de se resolver 

o problema pondo 
a TaP a estatizar a 

Groundforce é mais 
um assalto ao bolso 

dos contribuintes.

por Maria cosTa

entrada de fundos na SPdH, no 
mesmo valor do adiantamento, 
para que esta possa fazer face ao 
pagamento de salários, contribui-
ções e impostos”.

Na semana passada soube-se 
que as acções da Pasogal já estão 
penhoradas, não podendo ser da-
das como garantia para receber 
um adiantamento da TAP, que 
serviria para pagar os salários aos 
2.400 trabalhadores, nem para 
um empréstimo, para fazer face 
às necessidades de tesouraria a 
curto e médio prazo.

A informação foi dada por 
Alfredo Casimiro, dono da Pa-
sogal, ao fim de vários dias de 
negociações com o Ministério 
das Infraestruturas, liderado pelo 
esquerdista Pedro Nuno Santos, 
em que concordou ceder as ac-
ções como garantia para viabilizar 
a empresa.

Salários em atraso
Os órgãos representativos dos 

trabalhadores, que não recebem 
a totalidade dos vencimentos des-
de Fevereiro, ficaram também a 
saber, numa reunião com o Go-
verno, que não estava fora das 
opções declarar a insolvência da 
empresa e que, sem a garantia da 
entrega das acções, não poderia 
haver injeção de capital.

Na carta enviada à Pasogal, a 
TAP sublinha que a ruptura ope-
racional da Groundforce “seria 
inevitavelmente prejudicial para 
a actividade da TAP, atendendo 
à dificuldade de encontrar, em 
prazo útil, outro prestador dos 
mesmos serviços”.

Para que esta solução avance, 
a TAP exige à Pasogal que, “ime-
diatamente após a assinatura” da 
carta, peça “autorização para a 
concretização do Aumento de Ca-
pital SPdH a todas as contrapartes 
nos contratos em que seja parte 
e que contemplem cláusulas de 
‘ownership’ ou que imponham 
restrições à alteração da estrutura 
do capital social ou de controlo 
da SPdH”.

A TAP impôs ainda como 
condição que a Pasogal se com-

prometa a não alienar as acções 
por si detidas no capital social 
da Groundforce, “sem o prévio 
consentimento, por escrito, do 
Grupo TAP”.

A Pasogal terá ainda de con-
cordar reunir-se em assembleia 
geral de empresa, na data que 
constar da notificação para au-
mento do capital, e votar no 
sentido de aprovar o referido 
aumento, bem como “renun-
ciar ao direito de preferência 
na subscrição das ações objeto 
do Aumento de Capital”.

Caso a Pasogal incumpra qual-
quer uma daquelas duas obriga-
ções, “obriga-se a pagar à TAP 
SGPS, a título de cláusula penal, 
a quantia de 100.000 euros, sem 
prejuízo de eventual indemniza-
ção pelo dano excedente”, lê-se 
na carta.

A SPdH terá também de acei-
tar “manter o Grupo TAP devi-
damente informado acerca das 
diligências efetuadas no sentido 
da obtenção do financiamento 
garantido” pelo Estado, sob a for-
ma de um empréstimo concedido 
pela Caixa Geral de Depósitos, 
com a prestação de uma garantia 
por parte do Banco de Fomento 

a favor daquela instituição de cré-
dito, no montante de 30 milhões 
de euros.

A SPdH – Serviços Portugue-
ses de Handling (Groundforce) 
é detida em 50,1 por cento pela 
Pasogal e em 49,9 por cento pelo 
grupo TAP, que, por sua vez, é 
detido em 72,5 por cento pelo 
Estado português.

Entretanto, a TAP exigiu ex-
plicações à Groundforce sobre 
eventuais penhores sobre a em-
presa e sobre um empréstimo de 
três dezenas de milhões de euros. 
Estas são duas das condições para 
a TAP proceder a um aumento 
de capital na empresa de gestão 
de bagagens. Uma polémica que 
promete estar para lavar e durar.

PR dá esperança
Vivendo uma crise pessoal 

grave os representantes dos tra-
balhadores da Groundforce esti-
veram terça-feira reunidos com 
assessores do Presidente da Repú-
blica e saíram do encontro “com 
esperança” que Marcelo os apoie 
junto de quem pode resolver a 
questão dos salários em atraso.

“A meio da reunião recebe-
mos o senhor Presidente da Re-

pública, que fez questão de lá ir 
e de nos dar conta do empenho 
total do Governo em resolver a 
situação, que culminou com a 
proposta que foi apresentada, e 
de nos dar conta também de que 
está a acompanhar com muita 
preocupação e a fazer tudo o que 
está ao seu alcance para resolver 
a situação”, disse aos jornalistas, 
no final da reunião, Eugénia 
Varzielas, um dos três membros 
da Comissão de Trabalhadores 
(CT) da Groundforce que foram 
recebidos no Palácio de Belém.

O movimento SOS handling 
promoveu mais uma manifesta-
ção, desta feita frente à residência 
oficial do Presidente da Repú-
blica, em Belém, apelando ao 
pagamento na íntegra dos seus 
salários, visto que, desde Feverei-
ro, apenas receberam 500 euros.

“Saímos de lá com a esperan-
ça de continuarmos a ter o apoio 
do senhor Presidente, que é fun-
damental, junto de quem tem po-
der de resolver”, afirmou aquela 
representante dos trabalhadores, 
deixando também um apelo ao 
acionista maioritário da empresa, 
para que aceite a proposta da 
TAP, de um aumento de capital 
de 6,97 milhões de euros. ■
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Política Líder do Chega pode passar a deputado independente 

Mau tempo nos Açores

O presidente do Governo 
Regional dos Açores não 
pode fazer outra coisa: 

negando para já qualquer crise, 
afirma em tom convicto que “a 
estabilidade desta legislatura e a 
vontade de uma governação de 
mudança está alcançada pelos 
compromissos leais” firmados 
com todos os partidos, incluindo 
o Chega.

Questionado sobre se a de-
missão do líder do Chega/Açores 
pode pôr em causa a solução go-
vernativa em vigor naquela Região 
Autónoma, José Manuel Bolieiro 
relembrou que a maioria parla-
mentar tem incidência na “apro-
vação do programa de Governo 
e, naturalmente, na aprovação e 
exequibilidade do programa do 
Governo, através das orientações 
de médio prazo e dos Planos e 
Orçamentos anuais”. Quanto à 
crise no Chega, foi lacónico: “A 
vivacidade democrática interna 
dos partidos a cada partido diz 
respeito”.

No domingo, Carlos Furtado, 
líder do Chega/Açores e um dos 
dois deputados que garante a viabi-
lidade do Executivo regional atra-
vés de um acordo de incidência 
parlamentar, apresentou a sua 
demissão do cargo de presidente 
do partido.

Carlos Furtado vai-se recandi-
datar e disputar a liderança com 
o outro deputado do partido, 
José Pacheco. A crise regional 
no Chega ficou visível com uma 
mensagem publicada por José Pa-
checo, numa página de uma rede 
social oficial, contra o aumento 
de beneficiários de RSI verificado 
naquelas ilhas.

A publicação foi depois apaga-
da pelo líder regional, Carlos Fur-
tado, que escreveu que a direcção 
regional do Chega e o próprio têm 
“ melhor atenção aos problemas 
de excesso RSI e o objetivo de se 
arranjar soluções eficazes, sendo 
que neste momento as respon-
sabilidades, que lhes são imputá-
veis, não permitem a crítica fácil 
e populista”.

Recorde-se que a diminuição 
dos beneficiários de RSI nos Aço-
res foi uma das ideias-chave defen-
didas pelo Chega na campanha 
eleitoral até ao sufrágio de 25 de 
Outubro de 2020 e uma das princi-
pais nas negociações com o PSD/
Açores, com vista à viabilização do 
novo Governo Regional, após 24 
anos de poder do PS.

Divergências  
pessoais
O presidente do Chega/Aço-

res, Carlos Furtado, assume que 
a eleição interna na estrutura se 
deve a “divergências pessoais” e 
não políticas e não rejeitou a pos-
sibilidade de passar a deputado 
independente caso não vença as 
eleições.

“Isso não é bem uma diver-
gência. Aliás, se essa divergência 
existisse, sinceramente, não havia 
razão de construirmos um projeto 
juntos, porque obviamente tínha-
mos um projeto, fizemos um pro-
grama eleitoral comum”, declarou 
Carlos Furtado.

E acrescentou: “o assunto aca-
bou por ser despoletado com a 
situação do RSI, mas a situação 
não começa aí, já existiam algumas 
divergências pessoais com o de-
putado José Pacheco, conheço-o 
há muitos anos, mas nos últimos 

tempos essa relação de amizade 
tem vindo a esfriar”.

Sobre a possibilidade de passar 
a deputado independente caso 
não vença as eleições internas, 
Carlos Furtado salientou que vai 
depender das “relações futuras na 
bancada” e do próprio resultado 
interno.

“Actualmente, eu não posso 
responder a esta situação porque 
há determinadas variáveis que 
podem determinar isso, ou seja 
passar a independente”, frisou.

O líder regional do Chega/
Açores disse ainda que a estabilida-
de do Governo Regional, liderado 
pelo social-democrata José Manuel 
Bolieiro, está assegurada apesar da 
divisão no partido.

“A população terá de ficar 
tranquila porque, não obstante 
esse problema interno no Chega, 
essa situação não pode de forma 
nenhuma contagiar aquilo que foi 
o entendimento realizado no mês 
de Novembro”, salientou.

Sobre esta questão do Che-
ga, José Manuel Bolieiro reiterou 
que o compromisso deste Gover-
no “é para a legislatura e todos 
os compromissos assumidos de 
forma parcial serão para serem 

cumpridos e fiscalizados durante 
a legislatura”.

“O nosso objectivo foi, como 
sempre, em todas as matérias, 
construir uma governação onde 
a criação de oportunidades e de 
riqueza seja em melhor vantagem 
para combater a pobreza, o suces-
so educativo a melhor vantagem 
para combater o insucesso educati-
vo e o abandono precoce escolar”, 
e que “o empreendedorismo do 
investimento privado fosse tam-
bém assegurado pela diminuição 
de impostos”, prosseguiu.

O Governo de coligação en-
tre PSD, CDS-PP e PPM, liderado 
pelo social-democrata, conta com 
o apoio parlamentar dos dois de-
putados do Chega e do deputado 
da Iniciativa Liberal.

PS ataca Orçamento
O actual líder parlamentar do 

PS/Açores e ex-presidente do go-
verno, Vasco Cordeiro, escreveu ao 
presidente da Assembleia Regional, 
Luís Garcia, a criticar a “flagrante 
violação da lei” por o Orçamento 
da região ter sido entregue sem os 
pareceres obrigatórios.

Na missiva Vasco Cordeiro 
afirmou que a entrega do Plano 
e Orçamento da região foi um 
“motivo de grande preocupação 
porque constituem uma flagran-
te violação da lei e um grosseiro 
desrespeito” para o parlamento 
açoriano, para os Conselhos de 
Ilha e para o Conselho Económico 
e Social dos Açores (CESA).

“O que se constata, vendo as 
propostas que foram entregues 
na assembleia, é que as mesmas 
não vêm acompanhadas nem dos 
pareceres dos conselhos de ilha, 
nem do parecer do CESA”, realça 
o antigo presidente do Governo 
dos Açores.

O líder do PS/Açores assinala 
que as propostas do Plano e Or-
çamento foram enviadas aos par-
ceiros sociais e aos Conselhos de 
Ilha em 4 de Março, “apenas seis 
dias antes” da entrega no parla-
mento, quando aquelas entidades 

dispõem de um prazo de 20 dias 
para o pronunciamento.

“Em boa verdade, estamos pe-
rante um simulacro de diálogo 
social quando, tendo em conta a 
importância dos documentos em 
causa, se exigia que fosse sério, de 
boa-fé e consequente. Nada disso 
agora acontece!”, lê-se na carta.

O socialista cita o decreto le-
gislativo regional nº. 20/2002/A 
para frisar que, não tendo o Plano 
e Orçamento os pareceres obri-
gatórios, o Governo dos Açores, 
liderado pelo social-democrata 
José Manuel Bolieiro, incorreu 
numa “flagrante violação da lei”.

“O claro incumprimento da 
lei, para além de fazer incorrer os 
seus responsáveis em responsabi-
lidade financeira sancionatória, 
nos termos da lei orgânica e de 
processo do Tribunal de Contas, é 
merecedora do mais veemente re-
púdio e censura política”, afirma.

O líder parlamentar do PS/Aço-
res diz ainda ser “incompreensível” 
que os documentos tivessem sido 
enviados às comissões da assembleia 
sem que a ausência dos pareceres 
tivesse sido “detectado por parte 
dos serviços da assembleia”.

O socialista criticou também as 
declarações de membros do Go-
verno Regional, que referiram, se-
gundo disse, que o executivo “está 
disponível para, até ao momento 
da votação, aceitar propostas de 
alteração aos documentos”.

Vasco Cordeiro salientou que, 
quando os documentos são entre-
gues no parlamento, o governo 
“deixa de poder apresentar pro-
postas de alteração”.

A não ser que, acrescenta o 
socialista, “o governo queira di-
zer que, através dos partidos que 
o suportam, fará com que sejam 
apresentadas as propostas de alte-
ração que queira acolher”.

“Esta solução já teria foros de 
escândalo político, pois significa-
ria, na prática, a total instrumenta-
lização da Assembleia Legislativa, a 
confusão primária e inaceitável en-
tre governo e partidos”, acrescen-
ta. Uma posição que é uma falácia 
pois todos os governos utilizam 
as bancadas que o apoiam para 
apresentar propostas orçamentais.

As propostas do plano e orça-
mento dos Açores foram entre-
gues no parlamento açoriano em 
11 de Março pelo presidente do 
Governo Regional, José Manuel 
Bolieiro, ao presidente da Assem-
bleia Regional, Luís Garcia. ■

a mega coligação que permitiu ao PSD formar Governo na Região autónoma  
está a “naufragar”, com o Chega a viver uma dissidência interna. Esta “tempestade” 

açoriana é um aviso para que se avalie a elasticidade destes acordos pós-eleitorais.

por MarTa BriTo

DR

José Manuel Bolieiro
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PolíticaMoedas é quem faz a gestão de todas as negociações da candidatura

PSD e CDS “deitam 
contas” à nova AD

DR

Carlos Moedas

E m Lisboa, centristas e ‘la-
ranjas’ estão de braço dado 
no objectivo de retirar a 

Câmara Municipal à maioria de 
esquerda. Mas a esperança de que 
os dois partidos do centro-direita 
pudessem estender esta nova AD 
à segunda cidade do país está de-
finitivamente frustrada. Aí, o tom 
dos discursos não podia ser mais 
díspare. 

“O CDS apoia a recandidatura, 
se tiver lugar, do presidente Rui 
Moreira, à semelhança do que já 
fizemos nas eleições anteriores”, 
afirmou o presidente do CDS, sa-
lientando que os centristas têm 
“contribuído para a governação 
autárquica da cidade há bastantes 
anos de forma ininterrupta”.

O líder centrista disse que não 
vê “razão rigorosamente nenhu-
ma, de acordo com o legado, com 
o património que foi acumulado 
ao longo dos últimos anos, para 
romper com este entendimento”, 
porque “é uma boa solução para 
o Porto”.

Já o presidente do PSD atirou 
que “já foi explicado 1.789 vezes” 
que não vai existir coligação PSD/
CDS-PP no Porto. Questionado 
sobre se espera atritos durante a 
campanha, Rui Rio afirmou que 
não lhe parece “que isso vá acon-
tecer”. Ainda assim, Rio prometeu 
“uma campanha agressiva” contra 
Rui Moreira e deixou um desafio 
ao líder do CDS: “e quem sabe se 
o CDS, a dada altura, até não vai 
acabar por nos dar razão?”.

De seguida, Francisco Rodri-
gues dos Santos insistiu em que 
“o CDS tem um apoio determi-
nado e convicto a Rui Moreira” 
e defendeu que “ninguém tem 
de encarar com estranheza” este 
apoio. Salientando que “há mui-

O cenário era um 
acordo entre o PSD 

e o CDS para uma 
nova aD, a abranger 

municípios por 
 todo o país, mas 

 no Porto o que 
 separa Rui Rio de 

 Francisco Rodrigues 
dos Santos  

é bem vincado.

por MarTa BriTo

tos concelhos em que o PSD e o 
CDS estarão em lados opostos da 
barricada”, o presidente centrista 
recusou que daí “advenha algum 
atrito”, pois “faz parte do jogo das 
eleições”.

Moedas negoceia  
sozinho
Já em Lisboa, o social-democra-

ta Carlos Moedas será o candidato 
dos dois partidos. Mas a grande 
diferença é que Moedas preparou 
para Lisboa uma grande coligação 
e é ele quem faz a gestão de todas 
as negociações.

Questionados sobre a elabo-
ração das listas de candidatos à 
Câmara e à Assembleia Munici-
pal, Rui Rio recusou “interferir” 
e Rodrigues dos Santos adiantou 
que as negociações “estão a de-
correr de forma bilateral”, “estão 
bem encaminhadas” e defendeu 
que o resultado “mostrará o jus-
to peso que o CDS representa na 
autarquia, medindo pelo número 
de mandatos”. Recorde-se que nas 
últimas autárquicas Assunção Cris-
tas conseguiu quatro lugares de 
vereadores, enquanto Teresa Leal 
Coelho, do PSD, apenas conseguiu 
dois mandatos.

O líder do CDS-PP foi questio-
nado também sobre a proposta do 
PSD para adiamento das eleições 
autárquicas, tendo anunciado que 
o partido se vai abster na votação 

marcada no Parlamento, para 25 
de Março.

Apesar de não excluir essa hi-
pótese, Francisco Rodrigues dos 
Santos argumentou que ainda é 
prematuro “tomar uma decisão 
definitiva” e salientou que o CDS 
quer “aguardar até ao início do 
Verão para compreender como vai 
evoluir a vacinação em Portugal e a 
própria situação pandémica” para 
tomar uma decisão “mais adequa-
da à circunstância do país”.

Já Rui Rio defendeu a propos-
ta e observou que os atrasos na 
vacinação vão “atrasar o objetivo 
pretendido”, tendo apelado “às 
consciências”.

O social-democrata argumen-
tou que o facto de as eleições au-
tárquicas se realizarem entre o final 
de Setembro e início de Outubro 
vai “ajudar fortemente os que estão 
no poder” e defendeu que, se não 
for possível fazer campanha elei-
toral da forma tradicional devido 
à pandemia, seria “prudente dar 
aqui uma folga para que as eleições 
fossem totalmente transparentes” 
e “iguais para todos”.

As novas regras
Já antes, o secretário-geral 

e coordenador autárquico do 
PSD, José Silvano, explicara que 
os princípios políticos do acordo 
“são semelhantes” aos assinados 

entre os dois partidos nas últimas 
eleições locais, em 2017, quando 
firmaram um protocolo destinado 
a enquadrar as coligações (já ne-
gociadas ou a negociar) entre os 
dois partidos a nível local, desde 
que tenham o aval de ambas as 
direcções nacionais.

Tal como há quatro anos, o 
acordo inclui a possibilidade de 
as coligações PSD/CDS-PP serem 
extensíveis a outras forças parti-
dárias, se essa for a vontade dos 
dois partidos, com a novidade da 
exclusão do Chega, já anunciada 
publicamente por Rio e Rodrigues 
dos Santos.

Também a repartição de vo-
tos e da subvenção pública pelas 
coligações irá assentar, segundo 
José Silvano, no mesmo critério 
de divisão definido em 2017: 80 
por cento para o PSD e 20 para 
o CDS-PP.

No entanto, adiantou o secretá-
rio-geral do PSD, o protocolo será 
mais detalhado quanto às regras de 
prestação de contas e de formali-
zação de candidaturas.

Desta vez, ao contrário do 
que aconteceu em 2017, não está 
prevista a constituição de uma co-
missão autárquica conjunta entre 
PSD e CDS-PP, mas vai ser criada 
uma estrutura com figuras dos dois 
partidos para tratar das questões 
mais técnicas da formalização das 
coligações.

Recorde-se que em 2017 PSD 
e CDS-PP concorreram coligados 
em 112 municípios, sendo, por 
enquanto, impossível prever qual 
será o número este ano, uma vez 
que tal dependerá da vontade das 
estruturas locais que ainda estão a 
negociar.

O PSD já anunciou 153 can-
didatos a Câmaras Municipais, 
enquanto a direcção nacional 
do CDS-PP ainda não formalizou 
nenhum e apenas está certa uma 
candidatura conjunta a Lisboa, en-
cabeçada pelo social-democrata 
Carlos Moedas.

Em 2017, o PSD teve o seu pior 
resultado autárquico (e que levou 

à demissão do então presidente 
Pedro Passos Coelho): os sociais-
-democratas perderam oito câma-
ras em relação a 2013 e viram o PS 
reforçar a liderança autárquica, 
que passou a encabeçar 161 câma-
ras por todo o país (mais 11 que 
em 2013), 159 sozinho e duas em 
coligação.

Os sociais-democratas consegui-
ram há quatro anos 98 presidências 
(79 sozinhos e 19 em coligação), 
embora sem grandes variações em 
termos de votos e percentagens 
em relação a 2013, tendo somado, 
sozinho, 16,08 por cento dos votos 
(em 2013 foram 16,70).

Já o CDS-PP conquistou em 
1 de Outubro de 2017 mais uma 
câmara do que em 2013, ficando 
com seis autarquias, apesar de ter 
descido em número de votos (em 
2013 conseguiu 152 006 votos e em 
2017 apenas 134 311).

De acordo com a lei, as autár-
quicas realizam-se entre 22 de Se-
tembro e 14 de Outubro do ano 
correspondente ao termo do man-
dato e são marcadas por decreto 
do Governo com, pelo menos, 80 
dias de antecedência.

O PSD já entregou um projeto-
-lei para adiar – excepcionalmente 
devido à pandemia de Covid-19 – 
este acto eleitoral por dois meses 
(entre 22 de Novembro e 14 de De-
zembro), uma iniciativa que será 
debatida e votada no Parlamento 
em 25 de Março, mas que não de-
verá recolher apoio maioritário.

Outros candidatos  
a Lisboa
O Chega anunciou o nome de 

Nuno Graciano, uma cara da TV.

A deputada Beatriz Gomes Dias 
foi aprovada pela comissão coor-
denadora concelhia do Bloco de 
Esquerda (BE) de Lisboa como 
cabeça de lista do partido.

O Volt avançou já com Tiago 
Matos Gomes.

O PCP ainda não anunciou 
candidato. Mas Jerónimo de Sousa 
já falou positivamente em recan-
didatar João Ferreira. ■
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Opinião

Medalhas emprestadas?
Não, obrigado!

 

Assim, recorreu-se a um subterfúgio pre-
sente na Lei da Nacionalidade, que define, 
no n.º 6 do artigo 6.º, os requisitos para a 
concessão da nacionalidade: “O governo 
pode conceder a naturalização (...) aos in-
divíduos que, não sendo apátridas, tenham 
tido a nacionalidade portuguesa, aos que 
forem havidos como descendentes de por-
tugueses, aos membros de comunidades de 
ascendência portuguesa e aos estrangeiros 
que tenham prestado ou sejam chamados a 
prestar serviços relevantes ao Estado portu-
guês ou à comunidade nacional”. 

Em 1999, o à época ministro da Admi-
nistração Interna, Jorge Coelho, assumia 
a um jornal ter recebido do presidente 
da Federação Portuguesa de Atletismo e 
de um vice-presidente do Sporting C. P., 
pedidos para agilizar o processo de natu-
ralização do atleta nigeriano Francis Obi-
kwelu. Ora, Obikwelu apenas poderia ser 
naturalizado em 2006 se tivesse aguardado 
pelo tempo de autorização de residência. 
Porém, devido ao artigo 6.º, foi-o em 2001.

Recorde-se que em 2003 também o 
jogador de futebol brasileiro Deco havia 
beneficiado de um pretenso “interesse 

nacional”, reclamado pela Federação Por-
tuguesa de Futebol, para a atribuição da 
nacionalidade e, assim, poder alinhar pela 
selecção nacional. Falta dizer que o Futebol 
Clube do Porto era o principal interessado 
na dita naturalização, uma vez que, obtida 
essa, Deco tornar-se-ia atleta internacional 
ao jogar na selecção portuguesa, fazendo 
disparar o seu valor comercial, tal como se 
veio a verificar depois, com a sua milionária 
transferência para o F. C. Barcelona. 

A fórmula para a ambicionada obten-
ção de medalhas estava deliberada e o 
poder político liberto da necessidade de 
despender verbas na educação desportiva 
da juventude e na onerosa inovação e cons-
trução de instalações para essa finalidade. 
Receituário igualmente aplicado no que 
respeita ao refluxo demográfico: não há be-
bés portugueses, importam-se imigrantes, 
uma vez que estabelecer um programa de 
incentivos à natalidade revela-se demasiado 
problemático para o aparelho do Estado. 

Chegados aos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro, em 2016, a comitiva portugue-
sa apresentava 18 atletas (cerca de um 
quinto) nascidos em países tão distintos 

como os Estados Unidos da América, 
China, Brasil, Rússia, Angola, Alemanha, 
Moldávia, São Tomé e Príncipe, Ucrânia, 
Guiné-Bissau, Congo, Bulgária, Costa do 
Marfim, entre outros.

Fu Yu, Shao Jiene, Sergiu Oleinic, Ta-
mila Holub, Victoria Kaminskaya, Lorene 
Bazolo, Tsanko Arnaudov, Yousef el Kalai, 
Francis Obirah Obikwelu, Pedro Pablo 
Pichardo, Auriol Dongmo, Jeremiah Wil-
son, Arnette Hallman, Frederick Gentry 
e Marko Loncovic são alguns nomes de 
atletas naturalizados que representam o 
nosso país em diversas competições e que 
granjeiam medalhas. Todavia, à margem 
da ufania de boa parte dos órgãos de co-
municação, absorvidos pela patológica 
agenda do “anti-racismo”, a população 
portuguesa em geral não enaltece tais 
medalhas porque, “humanum est”, não 
vislumbra portugalidade em tais apelidos 
ou no artificialismo, que roçaga a bato-
tice, das naturalizações convenientes e 
oportunistas. Essas medalhas afiguram-se 
emprestadas e parecem servir somente 
para camuflar uma aparente incapacida-
de congénita, que de modo algum nos 
enobrece enquanto povo e muito menos 
reforça o orgulho nacional. 

Neste caso, pode-se afiançar que, na 
ausência de ouro, mais vale jogar com a 
prata da casa. E à falta dessa, chega-nos 
o bronze.■

H á anos que o atletismo nacional 
vive imerso numa profunda cri-
se, derivada do absurdo desprezo 

governamental pela prática do desporto e 
que, ao longo de penosos decénios, não 
apostou no incentivo desportivo entre os 
nossos jovens, nem no desenvolvimento 
de infraestruturas para esse efeito. 

Contudo, cientes da importância 
mediática que o desporto implica num 
mundo dominado pelo entretenimen-
to televisivo e comunicações digitais, a 
classe dirigente cedeu às pressões dos 
diversos actores desportivos, fossem eles 
as federações das distintas modalidades, 
os presidentes de clubes ou mesmo os 
comerciantes de seres humanos, também 
conhecidos por agentes desportivos. Es-
sas pressões prenderam-se com as von-
tades de naturalizar atletas desprovidos 
de quaisquer laços sanguíneos, históri-
cos ou culturais com o povo português, 
para, desse modo, o país poder celebrar 
um qualquer lugar num qualquer pódio 
desportivo. 

JoÃo MarTins

É interessante que a esquer-
da rejeite a palavra “raça” 
como identificadora de 

origem étnica mas recorra a ela 
para compor a palavra “racismo”: 
para os esquerdistas, não há “ra-
ças”, mas há “racistas”. Aceitemos 
a incongruência, por facilidade 
de comunicação, e vamos ao que 
mais importa: o racismo verda-
deiro, e não imaginário, que 
hoje campeia nas sociedades 
ocidentais. 

O nosso percurso, em todo o 
mundo de inspiração cristã, tanto 
na Europa como nas Américas, 
tinha-se afastado progressiva-
mente de animosidades étnicas 
e, sobretudo depois da II Guerra 
Mundial, rejeitara a ideia de que 
o equilíbrio geopolítico pudesse 
assentar sobre pressupostos de 
superioridade rácica. Haveria ain-
da racismo, sim, algum latente, 

outro puramente residual e cul-
tural, mas em níveis decrescentes 
– e havia também a convicção de 
que uma pessoa bem formada 
não devia desconsiderar outras 
pessoas por causa da cor da pele. 
Dir-se-ia que, em termos ociden-
tais, e dada a evolução mental nas 
novas gerações, o velho racismo 
do século XIX acabaria por estar 
naturalmente extinto quando fin-
dasse o século XX.

Ia o Ocidente nesta progres-
são benigna quando, a partir do 
final dos anos 60 (mais precisa-
mente, a partir de 1968), princi-
palmente nos Estados Unidos e 
nas antigas colónias francesas, um 
novo tipo de racismo surgiu, mais 
virulento e incomparavelmente 
mais violento do que o anterior: 
o racismo negro, que assim dei-
xava as catacumbas clandestinas 
em que fermentara o movimento 
“Black Panthers” para se assumir 
à luz do dia, primeiro armado de 
varapaus simbólicos, logo depois 

constituindo as suas sociedades 
terroristas secretas, curiosamen-
te à imagem e semelhança das 
sociedades brancas antipodais.

A democracia norte-ameri-
cana não soube lidar esta situa-
ção – e os países europeus, que a 
tinham relativamente bem con-
trolada, vieram a sofrer as ondas 
de choque do racismo negro su-
postamente “anti-racista” que nos 
chegava do outro lado do Atlân-
tico. Malcolm-X e Luther King 
transformaram-se em ícones de 
uma “revolta” racista (contra os 
brancos, obviamente) que pouco 
a pouco deixava cair a máscara e 
se afirmava de esquerda, marxista 
e comunista.

Simultaneamente, brotava 
na Europa um outro ramo do 
racismo negro, este liderado por 
intelectuais saídos das antigas co-
lónias francófonas, sobretudo das 
Caraíbas, e todos eles formados 
como privilegiados à sombra e 

à custa do Ultramar que tanto 
pareciam odiar – ramo que teve o 
seu ‘guru’ no psiquiatra-psicopata 
Frantz Omar Fanon, autor de 
obras sanguinárias como “Pele 
Negra, Máscaras Brancas”, “Os 
Condenados da Terra” e “Em 
Defesa da Revolução Africana”. 
Este Frantz Fanon foi muito refe-
rido, recentemente, em Portugal, 
a propósito de uma citação sobre 
“matar o homem branco” feita 
pelo troglodita Mamadou Ba 
com cinquenta anos de atraso.

Como seria de recear, dado 
o estado catatónico das suas 
elites, o Ocidente infantilizado 
deixou-se paralisar pela retórica 
pseuso-“anti-racista” destes racis-
tas militantes, tal como já se havia 
deixado ludibriar pelo pseudo-
-“democratismo” das repúblicas 
“democráticas” comunistas, tal 
como hoje se deixa embalar pelas 
balelas de “lutadores da liberda-
de” dos comunistas portugueses 
que festejam os seus cem anos de 

ignomínia.

Em vez de denunciar este 
apregoado “anti-racismo” como 
simples racismo, o Ocidente 
deixou-se subjugar por todas as 
formas culturais de poder racista 
negro – na comunicação social, 
na universidade, nas instituições 
sociais. Chegamos hoje ao cú-
mulo de uma editora holandesa 
rejeitar vários tradutores dos li-
vros da escritora norte-americana 
negra Amanda Gorman, apenas 
porque são homens e brancos, 
pois “só uma mulher negra pode 
traduzir os versos de uma mu-
lher negra”. Na mesma “lógica” 
surrealista, só um racista negro 
pode ser membro, em Portugal, 
do SOS-Racismo. Como o caver-
nícola Ba.

Tal como no passado foi im-
perioso contrariar o velho racis-
mo no Ocidente, é hoje urgente 
combater o novo racismo negro. 
Ou isto acabará tudo muito mal. ■

Paulo siMÕes

É imperativo e urgente combater o racismo
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Sociedade

Desinvestimento no SNS
diminui esperança de vida

A partir de 2017 vive-se menos e com menos saúde

A pandemia causada pelo 
COVID tornou visível a 
situação grave em que 

se encontrava o SNS como con-
sequência do subfinanciamento 
crónico, da falta de profissionais 
de saúde devido à ausência de 
carreiras, de remunerações e 
condições de trabalho dignas, o 
que promoveu a promiscuidade 
público-privada (profissionais de 
saúde a trabalharem simultanea-
mente no SNS e em hospitais pri-
vados), a baixa produtividade no 
SNS, e a deficiente cobertura da 
população de cuidados de saúde. 

Centenas de milhares de por-
tugueses continuam sem médicos 
de família, camas com doentes nos 
corredores dos hospitais por não 
haver lugares nos para os instalar, 
que os “media” divulgavam perio-
dicamente mesmo antes da crise de 
saúde pública, os enormes atrasos 
em consultas de especialidade e 
em cirurgias, hospitais prometidos 
que nunca saíram do papel (Seixal, 
Hospital Oriental de Lisboa, etc.), 
renovação e ampliação de unida-
des de saúde continuamente adia-
das, etc. etc. Tudo isto se agravou 
com pandemia, que desorganizou 
ainda mais o SNS. E tudo isto ser-
ve para promover o negócio de 
saúde privado que explodiu em 
Portugal, com o aparecimento de 
grandes grupos de saúde (LUZ, 
CUF, LUSIADAS, TROFA, HPA, 
etc.), vários controlados por capi-
tal estrageiro, o que levou a uma 
elevada concentração no sector 
através da liquidação e absorção 
dos pequenos e médios prestado-
res, ao desaparecimento consultó-
rios de médicos, agora na maioria 
relíquias do passado, à expansão 
dos seguros de saúde, de vários dos 
grupos de saúde.

Embora o governo, e nomea-
damente a ministra da Saúde, se 
esforcem para convencer os por-
tugueses que a culpa das elevadas 
perdas de vida e do colapso de 
muitos hospitais é apenas da pan-
demia, e que era impossível evitar 

eugénio rosa
economista

isso, a verdade é outra. A degrada-
ção em que o SNS se encontrava 
tornou o colapso mais rápido e os 
seus efeitos mais graves e obrigou 
a sucessivos confinamentos que 
destruíram a economia, causaram 
o aumento explosivo da dívida pú-
blica e da pobreza.

Degradação começou 
antes da pandemia
A degradação do SNS por falta 

de investimento em equipamentos 
e em profissionais estava a deter-
minar que os cuidados de saúde a 
que a população tinha acesso eram 
cada mais difíceis e escassos. Mar-
car uma consulta de especialidade 
ou realizar uma cirurgia era, e é, 
uma autêntica tortura e para cen-
tenas de milhares de portugueses 
que não têm médico de família, a 
marcação de uma simples consulta 
era, e é, quase “missão impossível”. 
Tudo isto tinha e tem – pois conti-
nua –, consequências dramáticas 
para os portugueses, visíveis já ao 
nível de esperança de vida, que 
durante anos aumentara, mas que 
parara e tinha mesmo começado 
a descer, como mostra o gráfico 
publicado nesta página, com dados 
do Eurostat e do INE.

A esperança de vida à nascença 
tinha aumentado de uma forma 
contínua até 2017 (entre 2006 e 
2017, aumentou de 79 para 81,6 
anos), a partir daí regista-se uma in-
versão, com uma diminuição cada 
vez mais acentuada. É previsível 
que em 2020, devido às mortes 
causadas pelo COVID, e pelas do-

enças não COVID devido à falta 
de assistência médica, a queda 
na esperança de vida tenha sido 
ainda maior que a verificada em 
2019. É também consequência das 
dificuldades que a população es-
tava a enfrentar, e agora são ainda 
maiores, no acesso a cuidados de 
saúde motivada pela degradação 
crescente e falta de resposta do 
SNS.

Embora, em Portugal, a espe-
rança de vida à nascença fosse de 
80,9 anos em 2019, a média de 
anos que um português vive com 
saúde era, nesse ano, 59,2 anos, o 
que determina que viva 20 anos 
com problemas de saúde, que po-
dem ser graves causados, em gran-
de parte, pela falta de cuidados 
adequados devido à degradação 
crescente do SNS (falta de meios). 

Enquanto se verifica em Por-
tugal uma diminuição de anos de 
vida com saúde (entre 2012 e 2019, 
diminuiu de 63,6 anos para 59,2 
anos), nos países da UE sucedeu 
precisamente o contrário. Entre 

2012 e 2019, a média de anos de 
vida saudável aumentou de 61 anos 
para 64,6 anos.

A falta de capacidade do SNS 
para prestar à população a assis-
tência que ela necessita, e a que 
devia ter direito como estabelece a 
própria Constituição da República, 
é evidente.

Reduzido número de 
médicos e enfermeiros
O número de médicos é insufi-

ciente e mais, se tivermos em con-
ta que a maioria deles trabalham 
simultaneamente em Hospitais 
privados e no SNS com horário 
reduzido devido à ausência de re-
munerações, carreiras e condições 
de trabalho dignas, o que contribui 
para muitas ineficiências e para a 
baixa produtividade que se verifica 
atualmente no SNS, com conse-
quências dramáticas para os portu-
gueses, já que o acesso a cuidados 
de saúde é cada vez mais difícil 
para a maioria da população. E não 
vale afirmar que dizer a verdade 
contribui para o jogo da direita; 

ocultar a realidade é dar uma ajuda 
para que tudo continue na mesma. 

Infelizmente nenhum governo 
tem tido a coragem de enfrentar 
e resolver este problema.

Semelhante situação – insufi-
ciência de profissionais – também 
se verifica em relação aos enfer-
meiros, cujo número por 1000 
habitantes está muito abaixo dos 
rácios internacionais (a média na 
UE em 2018 era 8,2 enfermeiros 
por 1000 habitantes, em Portugal, 
no SNS apenas 5,2).

Famílias suportam  
parcela da despesa
Algo incompreensível e inacei-

tável é o facto de Portugal ser um 
país de baixos rendimentos e de 
ter uma Constituição que garante 
o acesso de todos os portugueses 
aos cuidados de saúde, sendo, no 
entanto, entre os países da União 
Europeia, um dos em que as famí-
lias têm de suportar maior parcela 
dos custos.

Em 2019, a despesa total com 
saúde em Portugal correspondeu a 
9,6 por cento do PIB. No entanto, 
uma percentagem muito significa-
tiva deste valor – 3,3 pontos per-
centuais – ou seja, 34,4 por cento 
do total das despesas estatais, foi 
suportada directamente pelas famí-
lias (a média na União Europeia é 
pouco superior aos 20 por cento).

Os dados oficiais confirmam 
o estrangulamento financeiro 
que afecta o SNS e explica a sua 
degradação crescente, pois o que 
tem recebido é inferior ao gasto, 
com efeitos na esperança de vida, 
nos anos de vida com saúde, e na 
própria vida diária dos portugueses 
e seus familiares.

No período 2015/2021, as 
transferências anuais do Orçamen-
to do Estado para o SNS foram 
sempre inferiores aos custos que 
este tem de suportar em cada ano. 
O estrangulamento e a destruição 
gradual do SNS, com efeitos dra-
máticos para os portugueses é 
uma realidade visível e que tem 
de ser enfrentada e resolvida com 
urgência. ■

[versão integral deste estudo  
em www.eugeniorosa.com]

A Esperança de vida à nascença em Portugal  

FonTe: eurostat e ine
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A hipocrisia de Harry, 
de Meghan e da Esquerda

Pedro caeTano

OpiniãoÉ a classe média que paga a festa dos príncipes britânicos ou dos políticos portugueses

A esquerda caviar nacional tem um 
casal real alma-gémea internacional 
na arte da indignação para proveito 

próprio. Tal como esses nossos políticos, os 
príncipes Harry e Meghan também enrique-
cem através da hipocrisia, mas dão ‘shows’ 
televisivos ainda mais inacreditáveis, uma 
proeza difícil. Estas duas pessoas reais privi-
legiadas são também os mentores do vazio 
ideológico e ético da nossa esquerda, que 
os imita não só na actuação teatral, mas nas 
causas que, alegadamente, dizem defender 
enquanto estão a enriquecer pessoalmente, 
sem nada de concreto resolver.

Já assistimos a entrevistas hilariantes de 
muitos políticos do PS, da JS e do BE a quei-
xarem-se “indignados” com o que acontece 
aos contribuintes portugueses que perdem 
milhares de milhões de euros na banca, TAP, 
PPPs rodoviárias, companhias de energia, 
fundações ou empresas municipais geridas 
e reguladas por amigos e familiares desses 
políticos, ou até por eles próprios. 

No entanto, mesmo tendo testemunha-
do os ganhos financeiros devido à atuação 
teatral de tais políticos, vimos, ainda mais 
incrédulos e, confessamos, mais entretidos, 
uma entrevista deste casal de príncipes bri-
tânico, agora a viverem nos EUA, onde des-
creveram, indignados, o seu “sofrimento” 
na Inglaterra.  

Durante duas horas, com lágrima no 
olho e compungidos, os príncipes não para-
ram de se queixar, sem nunca agradecerem 
o facto de só no casamento terem recebido 
dos contribuintes britânicos, directa e in-
directamente através da casa real, cerca de 
40 milhões de euros. Receberam ainda 4 
milhões de euros para a renovação da casa 
e outros milhões para sustentar o estilo de 
vida luxuoso, incluindo novos vestidos por 
dia no valor de milhares de euros. 

Em troca, trabalharem, cumprindo fun-
ções reais como visitarem associações e obras 
de caridade, não era com eles. Foram-se 
embora para uma mansão na Califórnia, 
paga com os 10 milhões de euros que o 
príncipe herdou da mãe, enquanto não 
chegam ainda mais 150 milhões de euros em 
contratos já assinados com a Netflix, Spotify 
e outras empresas de entretinimento. Mes-
mo assim queixaram-se, ainda, indignados, 

de que agora, que estão na América sem 
trabalharem para o povo do Reino Unido, 
já não recebem mais dinheiro dos contri-
buintes britânicos para poderem cuidar 
do filho deles. Outra queixa que fizeram, 
indignados claro, perante uma audiência 
de 50 milhões, a falarem duas horas com a 
jornalista mais famosa do mundo, foi que 
não os deixavam falar.   

A única queixa realmente grave que 
fizeram foi que eram discriminados, mes-
mo assim sem nada especificarem. Ora 
a discriminação é de facto um problema 
hediondo com raízes profundas no Reino 
Unido e nos EUA, logo teria ficado melhor 
aos príncipes focarem-se nos que sofrem 
mais que eles e menos em proveito próprio. 
Independentemente do que acreditarmos 
sobre estes príncipes privilegiados em par-
ticular, a discriminação em geral nos países 
de Língua inglesa prejudica, realmente, 
bastantes grupos étnicos e muitos imigran-
tes que estes países recebem devido à sua 
prosperidade económica. A situação é muito 
diferente da portuguesa, onde temos muito 
mais emigrantes que imigrantes e somos 
um dos países mais pobres da Europa. Logo 
aqui os problemas sérios são outros, não a 
discriminação britânica e americana. 

No entanto, estas causas e outras vindas 
de Londres e da Califórnia, são cada vez 
também mais importadas e copiadas pela 
esquerda caviar portuguesa em proveito 
próprio. Os políticos membros ou nome-
ados pela direcção actual do PS, JS ou do 
Bloco de Esquerda, bebem a ideologia deste 
casal real, nunca falando de corrupção ou 
do desperdício de milhares de milhões de 

euros dos contribuintes por inacção deles 
no banco de Portugal ou incompetência 
deles na TAP. 

Para disfarçar isso, que é relevante cá, 
adoram falar do “progressismo” de “esquer-
da” como a suposta luta contra a discrimi-
nação dos grupos desfavorecidos (ao lado 
dos quais os políticos não vivem e dos quais 
desviam vacinas primeiro para si), eutanásia, 
linguagem neutra e inclusiva ou derrube 
de estátuas. 

Há muitos exemplos: Francisco Assis, 
do CES, quer traduzir um manual de Man-
chester do “politicamente correcto” em 
vez de resolver os problemas económicos 
e sociais portugueses. Francisco Louçã, do 
Banco de Portugal, adora fazer ‘twitters’ 
de suposta discriminação de atletas, sem 
originalidade nem relevância para Portu-
gal. O seu ‘mini-me’ na ideologia “muito 
à esquerda” e esbanjamento do dinheiro 
público, Pedro Nuno Santos, da TAP, tam-
bém afirma ser progressista. Ascenso Simões, 
que foi responsável e regulador de tudo e 
mais alguma coisa num Estado economica-
mente estagnado há 20 anos, galvaniza-se a 
destruir as estátuas dos maiores navegadores 
nacionais, um tema típico da discriminação 
inglesa. As irmãs Mortágua não param de 
chorar lágrimas de crocodilo pelo que o 
Espírito Santo Salgado faz aos contribuin-
tes ou outros oprimidos e discriminados, 
mas através do suporte delas ao governo 
PS alimentam-no e isentam-no da justiça. 
Miguel Costa Matos, da JS, diz cínica e hipo-
critamente que o problema de Sócrates não 
era esbanjar ou desviar o dinheiro do Estado, 
exactamente como o PS actual faz, mas uma 

vítima ideológica de não ser suficientemente 
de “esquerda” nem “progressista,” ou seja, 
não ser pelos discriminados. Ora Sócrates 
também insistia, mais que tudo, em que 
estava no governo para servir discriminados 
e não em proveito próprio.  

Sem surpresas, a elite política americana 
e inglesa de esquerda caviar que vive dos 
impostos, geralmente desinteressada do 
sofrimento da classe média ocidental sempre 
a ser carregada com mais impostos e taxas 
para pagar mais a “vítimas” como estes prín-
cipes, veio logo dizer que era uma prova de 
grande “coragem” o casal multimilionário 
ultra-privilegiado a viver dos contribuintes 
declarar o quanto “sofriam” por viverem à 
grande e à francesa dos contribuintes. 

Curiosamente, tais elites raramente ou 
nunca falam do sacrifício da classe média 
ocidental que paga a festa dos príncipes bri-
tânicos ou dos políticos portugueses. Acham-
-se todos no direito de viver dos contribuintes 
sem prestar o serviço para o qual são muito 
bem pagos publicamente, no caso de Me-
ghan, andarem ao serviço da coroa britânica 
ajudando instituições sociais em vez de na 
praia e ao sol na Califórnia. Também os 
políticos portugueses desta esquerda caviar, 
em vez de nos apresentarem resultados, por 
exemplo na TAP ou Banco de Portugal, 
causam aí ou na energia hemorragias de 
dezenas de milhares de milhões de euros 
aos contribuintes, devido à falta de ética ou 
competência; mas mesmo assim acham-se 
todos no direito de receber mais privilégios 
dos contribuintes, sem cumprirem deveres 
ou apresentarem resultados mínimos para 
o público. ■
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No mês em que os comunistas 
portugueses festejam os 100 anos 
do seu partido, o historiador José Luís 
andrade revela algumas das razões 
pelas quais eles não gostam de falar 
dos primeiros anos do PCP. antes de 
mais, o partido nasceu no tumulto 
ideológico do anarco-sindicalismo 
libertário, hoje considerado pelos 
comunistas um inimigo figadal. Em 
vez de proletários, como manda a 
cartilha leninista, os seus militantes 
eram sobretudo lojistas, funcionários 
públicos e ferroviários remediados. Já 
então defendiam descaradamente 
a subordinação dos sindicatos às 
orientações do partido e praticavam 
o extremismo social e político, 
alicerçado numa prática marginal e 
violenta, a que não eram alheios a 
criminalidade, os atentados bombistas 
e a eliminação dos adversários – 
tudo meios considerados legítimos 
para instaurarem “uma ditadura das 
esquerdas”, porque (diziam eles) “o 
povo português, na sua maior parte, 
é uma massa apática e indiferente”. 
Pelo caminho, especializaram-se 
em “depurar” as próprias hostes 
comunistas, “saneando” os 
“apaniguados” que não seguiam 
as ordens do Comité Central. as 
fugas e deserções marcam também 
este período inicial: dos principais 
precursores do comunismo em 
Portugal, Manuel Ribeiro abandonou 
a revolução para se converter ao 
catolicismo, pela mão do padre Cruz; 
e Carlos Rates, o primeiro secretário-
geral do partido, entrou em ruptura 
com os camaradas e aderiu à 
União Nacional de Salazar em 1931. 
Compreende-se que os comunistas de 
hoje não gostem de ouvir a verdadeira 
história dos seus primórdios…

História Política No centenário do PCP: algumas notas sobre os primeiros anos

A génese do comunismo em Portugal
E m 1921, na mesma altura em que 

Bernardino Machado tomava pos-
se como chefe do Governo, surgia 

em Portugal o Partido Comunista (PCP). 
Embora a aprovação das suas bases orgâ-
nicas tivesse sido feita a 1 de Março por 
um grupo de militantes do núcleo inicial, 
tradicionalmente, os comunistas portu-
gueses consideram 6 de Março como o 
da fundação porque foi nesse dia que foi 
dado a conhecer o elenco dos seus “corpos 
administrativos”.

Cumpriam-se, então, exactamente dois 
anos sobre a criação da III Internacional, 
num congresso realizado em Petrogrado 
entre 2 e 6 de Março. 

A historiografia comunista, normalmente 
apologética e mitificadora, trata os primeiros 
anos do partido como uma espécie de perío-
do pré-histórico, iniciando a narrativa apenas 
nos anos 30, com a entrada em cena de Bento 
Gonçalves. Em plena Ditadura Nacional, a 
actuação deste dirigente arsenalista acaba 
por ser uma espécie de épica antecâmara ves-
tibular do culto da personalidade de Álvaro 
Cunhal. Porque será? Porque se evita falar 
dos anos da fundação do PCP, da adesão à 
Internacional Comunista (Komintern) em 
1922, ou, por exemplo, do consulado de 
Carlos Rates?

De particular, o PCP apresenta a circuns-
tância praticamente única na Europa de 
não ter resultado de uma cisão do Partido 
Socialista mas sim de facções do anarco-
-sindicalismo português mais entusiasmadas 
com os sucessos da Revolução russa de 8 de 
Novembro, ou 26 de Outubro no calendário 
juliano.

Sobre o terrível caos em que a Grande 
Guerra deixara a Europa, o movimento so-
cialista despontava em revoluções e contra-
-revoluções. O prévio posicionamento dos 
seus dirigentes quanto à Guerra, acabou por 
ser o critério referencial do alinhamento po-
lítico de ruptura. Estimulado pela revolução 
bolchevique, “mestra e madrastra” de todas 
as revoluções futuras, os revolucionários 
socialistas que tinham alinhado por posturas 
não-intervencionistas (tendo muitos deles 
participado activamente na sabotagem do es-
forço de guerra dos respectivos países, como 
acontecia com os simpatizantes da chamada 
esquerda de Zimmerwald) aproximavam-
-se dos soviéticos, então em plena guerra 
civil para conquista do implodido império 
czarista. A partir dessa plataforma de poder 
pretendiam irradiar a “revolução proletária” 
para todo o mundo, e, particularmente, 
para a Europa. 

Contudo, outros socialistas, que tinham 
defendido a participação no conflito, com 
posições patrióticas alinhadas com o “inter-
vencionismo” dos seus países, orientavam-se 
para um posicionamento contrário, reagindo 
firmemente ao avanço da revolução interna-
cionalista. Entre eles, merecem destaque dois 
ex-socialistas: Benito Mussolini, em Itália, e 
Jósef Piłsudski na Polónia, não por acaso 
duas nações que ainda estrebuchavam na 
sedimentação e autonomização da sua so-
berania nacional.

O nosso país não ficou imune a esses ven-
tos que sopravam de Leste. A verdade é que os 
ecos da revolução bolchevista de Novembro 
de 1917 já se faziam ouvir retumbantemente 
em Portugal. Pelas mãos do ferroviário Ma-
nuel Ribeiro, sindicalista veterano e assíduo 
colaborador dos jornais de inspiração anar-
quista ‘O Sindicalista’ e ‘A Batalha’, surgira, 
no Verão de 1919, a Federação Maximalista 
Portuguesa (FMP). Apesar de estarem ainda 
imbuídos de fortes convicções acratas, diziam 
aceitar “tanto a ditadura proletariana como 
o regime dos soviets”, embora como “meras 
práticas experimentais”, circunstancialmente 
transitórias. 

Em 5 de Outubro desse ano sairia o 
primeiro número do ‘Bandeira Vermelha’, 
“semanário comunista”, que será o órgão de 
comunicação da FMP, especialmente devo-
tado a fazer a apologia da revolução russa e 
dos ensinamentos de Lénine e de Trotsky. 
Procurou juntar sindicalistas e publicistas 
simpatizantes da revolução russa, mas a re-
pressão que sofreu às mãos dos governos 
“democráticos”, nomeadamente a prisão 
do líder, Manuel Ribeiro, provocou o seu 
colapso, terminando o projecto em Novem-
bro de 1920.

Alguns meses depois, em Março de 1921, 
na mesma altura em que Bernardino Ma-
chado tomava posse pela terceira vez como 

chefe do Governo, surgia em Portugal o Par-
tido Comunista. Para a criação do partido 
contribuíram não só alguns bolchevistas da 
extinta FMP, que acabara por ser uma espécie 
de antecâmara vestibular para intelectuais 
libertários entusiasmados com os sucessos 
da insurreição russa, mas também militantes 
vindos directamente do mundo sindical revo-
lucionário. E até de outras estruturas políticas 
de esquerda como o enfraquecido Partido 
Socialista, os núcleos embrionários da futura 
Esquerda Democrática e o Partido Radical. 

Na fundação do PCP estiveram militantes 
revolucionários como Manuel Ribeiro, An-
tónio Peixe, José Carlos Rates, João Castro, 
Manuel Ferreira Quartel, Joaquim Cardoso, 
João Luís Nascimento Cunha, Alexandre So-
bral de Campos, João Evangelista de Campos 
Lima, Alberto Júlio das Neves, Júlio Matos 
(operário metalúrgico), Sebastião Eugénio, 
Raúl Baptista, Aníbal de Vasconcelos, Eduar-
do Lima Metzner, Manuel Joaquim de Araújo 

José luÍs andrade
Historiador

Notícia da fundação do PCP na imprensa 
portuguesa, em Março de 1921

Lenine no 2º congresso da Komintern, a Internacional Comunista a que o PCP aderiu
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Pereira, Carlos de Araújo e Vítor Martins, 
entre outros. 

A Direcção inicial do PCP foi integrada 
por Henrique Caetano de Sousa, Alberto 
Júlio das Neves, Fernando Barbosa Vascon-
celos, José Maria Gonçalves e Manuel Maria 
de Sousa. Alguns meses depois, em Outubro 
de 1921, será constituída uma Junta Nacional 
mais alargada, formada pelos três primeiros 
da lista anterior e por Augusto José Afonso, 
Bernardino dos Santos, João Luís Nascimento 
Cunha, Eduardo Lima Metzner, João Ferreira 
Cabecinha e Manuel Ribeiro. 

Durante a sua fase inicial, a que pode-
remos chamar de pré-partido, sob a velha 
denominação de “comunistas” existia sobre-
tudo uma amálgama de militantes de base 
irmanados pela ânsia de mimetismo da re-
volução soviética; sendo que a corrente mais 
vivificante era manifestamente a sindical. 

A 1 de Setembro de 1921, alguns jovens 
militantes comemoram nas ruas o Dia Mun-
dial da Juventude Comunista, promovendo 
uma campanha de agitação com afixação de 
cartazes nas ruas e nas fábricas de Lisboa. No 
mês seguinte o partido lança ‘O Comunista’, 
que apresenta como redactor principal Ma-
nuel Ribeiro, já então elemento destacado da 
Comissão Geral de Educação e Propaganda 
do PCP. É digno de nota o facto de, pouco 
tempo depois, este activista, que também 
foi escritor de mérito, se ter convertido ao 
catolicismo, pela mão do padre Cruz.

Ao contrário do que acontecia por essa 
Europa fora, as facções para-bolchevistas em 
Portugal não se haviam formado a partir de 
uma cisão ou dissidência do Partido Socialista 
mas tinham surgido do movimento operário 
sindicalizado, dominado essencialmente pe-

las ideias anarco-sindicalistas. Acolhiam com 
júbilo as vitórias dos soviets mas não eram 
(ainda) incondicionais do partido comunista 
russo. A questão do autoritarismo do parti-
do, da colectivização forçada da sociedade, 
a constatação da tendência militarista do 
regime soviético e sobretudo a forma brutal 
como os bolcheviques iam tratando os seus 
camaradas anarquistas russos começou a 
provocar fissuras nas convicções ideológicas 
de muitos sindicalistas revolucionários assu-
midos como comunistas. 

A Comissão Confederal da anarquista 
CGT, comentando o aparecimento do novo 
partido político, vincava bem, para que não 
restassem dúvidas, “a característica anti-co-
laboracionista da organização sindical com 
as instituições da burguesia e com quaisquer 
partidos políticos, seja qual for o seu método 
de acção e a sua finalidade político-social”. 

A breve trecho, essa fractura separaria a 
corrente maioritária, sindicalista, dos adeptos 
seguidistas do leninismo de Moscovo que 
viam no “centralismo democrático soviético”, 
isto é, no Partido, um nível organizacional 
superior do movimento comunista, impres-
cindível para a concretização do triunfo das 
ideias “avançadas”. E haviam sido os defen-
sores desta linha que tinham criado o Par-
tido Comunista, baseados na lógica de que 
o balanço político do combate sindical era 
quase nulo e estéril: doravante, “os sindicatos 
deveriam remeter-se apenas à ‘luta económi-
ca’ deixando para o Partido a intervenção 
política”. 

Da análise do perfil individual dos militan-
tes e dirigentes e da leitura do conteúdo dos 
periódicos filo-comunistas de então, constata-
-se que a organização política embrionária 
continuava ainda muito marcada pela forma-

tação acrata libertária, ao ponto de muitos 
comunistas se reclamarem da herança de 
Piotr Kropotkine, por exemplo. Eram ainda 
anos de transição e de confusão ideológica 
e doutrinária, pelo que ninguém estranhou 
que o porta-voz da linha maioritária entre os 
anarco-sindicalistas, ‘A Batalha’, ao publicar 
as conclusões da moção da União dos Sindi-
catos Operários, aprovada no comício do 1.º 
de Maio de 1921, começasse por “saudar as 
vítimas da tirania burguesa de todo o Mundo 
e saudar na Revolução Russa os percursores 
da Revolução Social, afirmando assim a fé 
inabalável no triunfo da mesma Revolução”.

A 1 de Outubro de 1922 realizou-se na 
Covilhã o III Congresso Operário Nacional. A 
reunião foi dominada pela questão da filiação 
internacional e acabou por vincar o triunfo 
do anarco-sindicalismo ao afirmar no estatuto 
orgânico da CGT o primado do “sindicalis-
mo revolucionário de finalidade comunista 
libertária”. No encontro participaram, na 
qualidade de delegados sindicais, o asturiano 
Jesús Ibáñez, pela CNT espanhola, e, pela 
Internacional Sindical Vermelha (ISV) de 
Moscovo, o aragonês Joaquín Maurín, futuro 
dirigente das dissidências “trotskistas” BOC 
(Bloc Obrer i Camperol) e POUM (Partido 
Obrero de Unificación Marxista). 

Maurín havia estado presente em Mosco-
vo, na reunião constitutiva da Internacional 
Sindical Vermelha (ISV), uma das organi-
zações de fachada criadas no âmbito do III 
Congresso da Komintern, em Julho do ano 
anterior. Aí conhecera Francisco Perfeito 
de Carvalho que lá fora enviado pela CGT 
mas que, entretanto, já caíra na órbita sovi-
ética. Depois de o plenário da Covilhã se ter 
manifestado pela rejeição da inscrição na 
Internacional Comunista, ambos falaram 
ao congresso, insistindo na importância da 

filiação dos sindicatos portugueses na ISV, 
tese também amparada, aparentemente, 
pela própria comissão organizadora. Mas a 
sua posição seria bloqueada pela maioria dos 
delegados, refractários à tutela de Moscovo. 
Preferiam esperar pelo reaparecimento da 
Associação Internacional dos Trabalhadores.

O dirigente comunista Domingos Abran-
tes, em retrospectiva, criticará esses “desvios” 
e “hesitações” n’‘O Militante’ de Setembro/
Outubro de 2012, afirmando: “Os dirigen-
tes socialistas e anarquistas – duas faces da 
mesma moeda da expressão da influência 
pequeno-burguesa no movimento operário 
–, com um baixo nível de conhecimentos 
teóricos, não tendo sido capazes de se ele-
var à compreensão da importância da luta 
política e de que é na esfera das relações 
de todas as classes e camadas sociais com o 
Estado e o governo, na esfera das relações de 
todas as classes entre si que se pode formar a 
consciência política de classe, não tendo com-
preendido a correlação indissociável entre 
a luta económica e a luta política, premissas 
essenciais para o desenvolvimento da acção 
de massas, nem a compreensão do processo 
de luta emancipadora, bloquearam a possi-
bilidade da constituição de um verdadeiro 
partido político da classe operária capaz de 
assegurar a sua intervenção autónoma na luta 
de classes, na luta pela emancipação social”.

A 7 de Novembro de 1922, no quinto ani-
versário da revolução russa, ocorrem graves 
tumultos em Lisboa; rebentam petardos e 
bombas, há mortos e feridos. O recém-criado 
Partido Comunista e as outras organizações 
bolchevistas satélites começavam a mostrar 
as suas garras. E é em 1922 que o jovem PCP 
adere à III Internacional, passando a ser, de 
acordo com as regras de admissão estabele-
cidas no II Congresso da Komintern, a sua 
“secção portuguesa”. 

O PCP era então, essencialmente, um 
“partido de caixeiros, arsenalistas, funcioná-
rios públicos, alfaiates e ferroviários”, como 
salienta José Pacheco Pereira. Os anarco-
-sindicalistas tinham os seus apoiantes entre 
os metalúrgicos, os trabalhadores da cons-
trução civil, os operários do mobiliário, do 
calçado, dos curtumes e os trabalhadores 
rurais, enquanto os socialistas exerciam al-
guma influência junto dos tipógrafos, dos 
trabalhadores dos têxteis e dos transportes 
municipais. 

Conclui na página seguinte  ▶

Manuel Ribeiro, sindicalista veterano, animador 
da Federação Maximalista e um dos fundadores 
do PCP, que abandonou para se converter ao 
catolicismo pela mão do Padre Cruz

Em Novembro de 1922, no quinto aniversário da revolução russa, ocorrem graves 
tumultos em Lisboa: rebentam petardos e bombas, há mortos e feridos
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De secretário-geral do PCP 
a apoiante do Estado Novo

Próximos do PCP, constituindo na re-
alidade o seu ramo sindical autónomo, 
os partidários da Internacional Sindical 
Vermelha (ISV) tinham preponderância 
nos trabalhadores da alimentação, nos 
cortadores de carnes verdes, nos descarre-
gadores, nos trabalhadores marítimos, dos 
transportes e dos correios. Por seu lado, 
as gentes das Juventudes Comunistas, que 
tinham estado em grande parte na génese 
do grupo terrorista Legião Vermelha, apesar 
de terem hostilizado, inicialmente, a direc-
ção do partido, irão trazer “uma tradição 
de extremismo social e político, alicerçado 
numa prática marginal e violenta, a que não 
eram alheios a criminalidade, os atentados 
bombistas e a eliminação dos adversários”, 
como refere igualmente Pacheco Pereira.

A presença de Caetano de Sousa e de 
José Pires Barreira no IV Congresso da Ko-
mintern, em Novembro e Dezembro de 
1922, fizera-os tomar consciência da insufici-
ência doutrinária do movimento comunista 
português. O congresso fora marcado pela 
sistematização da táctica da “frente unitária 
para a insurreição generalizada quando 
as condições o permitissem”, definida por 
Trotsky e por Bukharin. O Secretariado, 
na prossecução da denúncia feita no II 
Congresso por Angelica Balabanova que 
conhecera Mussolini na intimidade, tinha 
elegido o “fascismo” como o inimigo prin-
cipal a combater.

Ainda surpreendidos e frustrados pela 
reacção social à sua tentativa de supre-
macia revolucionária em Itália, elegem o 
“fascismo”, quer no sentido clássico, isto 
é, restringido ao país de origem, quer no 
sentido lato, hiperbolicamente alargado 
em termos conceptuais como “a guarda 
avançada da contra-revolução burguesa”, 
como o principal inimigo a enfrentar. En-
tendia o Congresso que o que caracteriza-
va o “fascismo” era que os seus dirigentes 
não só “formavam organizações de com-
bate contra-revolucionárias, armadas até 
aos dentes”, mas também “tentavam usar 
a demagogia social para ganhar o apoio 
das massas: nos camponeses, na pequena 
burguesia e mesmo em certos sectores do 
proletariado”. Para eles, o “fascismo” era 
na realidade a “guarda avançada, a expres-
são mais penetrante da ofensiva política da 
burguesia contra o proletariado, de mãos 
dadas com a ofensiva económica do capi-
tal”, numa altura em que “a degradação 
dos níveis de vida afectava já a classe mé-
dia” e punha em causa o seu papel como 
instrumento-tampão e de controlo social. 
Afinal, a democracia era apenas uma ilusão 
“demo-fascista”, não passando, na realidade, 

de uma expressão da ditadura da burguesia. 

O IV Congresso dedicara-se igualmente 
ao trabalho dos comunistas nos meios sindi-
cais. Após o seu regresso, Caetano de Sousa 
e Barreira promoveram uma conferência 
de militantes que se realizaria a 4 de Março 
de 1923. O intuito era reestimular a vida do 
partido mediante a aplicação das resoluções 
dos congressos da Internacional Comunista 
(IC), incluindo a problemática sobre as “21 
condições para adesão à Komintern”, de 
acordo com a interpretação daqueles dois 
dirigentes. Mas a reunião fora preparada 
em segredo, com o apoio das Juventudes 
Comunistas, e dela tinham ficado excluídos 
muitos militantes. O resultado acabou por 
ser um processo de depuração e divisio-
nismo em que Caetano de Sousa e os seus 
jovens, sob a influência de Pires Barreira, 
procuraram afastar o grosso dos militantes 
que se reviam no dirigente Carlos Rates e 
que tinham âncoras fundas no movimento 
sindical e operário. 

O conflito foi tal que a IC se sentiu na 
obrigação de intervir, enviando como seu 
delegado plenipotenciário o funcionário 
Jules Humbert-Droz, um ex-pastor calvinis-
ta fundador do Partido Comunista Suíço, 
também conhecido pelos pseudónimos 
de Louis e de Jean-Christophe. Este ‘appa-
ratchik’ toma parte pelos saneados, cuja 
depuração anula, e, em Agosto desse mes-
mo ano, em defesa da unidade do Partido, 
aplica a Caetano de Sousa uma suspensão 
por seis meses. Ao mesmo tempo, impõe um 
ecléctico Comité Central unitário dirigido 
por Carlos Rates, como secretário-geral, e 
integrado por Nascimento Cunha, Cristia-
no Linhares, Augusto Utra Machado, José 
Pires Barreira (o único que transitava do 

anterior), Abel Pereira e Alfredo Monteiro. 

Entre 10 e 12 de Novembro de 1923 
tem lugar em Lisboa o I Congresso do PCP, 
com a sessão inaugural a decorrer na rua 
do Benformoso, n.º 150-1.º, onde Caetano 
de Sousa, António Monteiro e alguns apa-
niguados são expulsos e outros militantes 
suspensos. O delegado da Komintern faz 
um discurso de fundo sobre a situação dos 
comunistas na Europa, designadamente na 
Alemanha. Carlos Rates é confirmado como 
secretário-geral de um Comité Executivo 
que integra igualmente Artur Vieira Bastos, 
Raul Lavado, Alberto Monteiro, Francisco 
Rodrigues Loureiro, Grácio Ramos, Sal-
vaterra Júnior, Manuel Martins e António 
Rodrigues Graça.

A 8 de Dezembro desse ano, o secretário-
-geral do PCP (Carlos Rates) defende, n’‘O 
Comunista’, “uma ditadura das esquerdas, 
pela revolução imediata, porque o povo 
português, na sua maior parte, é uma massa 
apática e indiferente. Quem dominar em 
Lisboa, domina o país inteiro”. Com Rates 
ao leme, o Partido Comunista, na senda das 
conclusões do IV Congresso da Komintern, 
equaciona o problema da luta contra o “fas-
cismo”, eleito o principal alvo político dos 

comunistas, no imediato. 

O principal órgão de 
comunicação do PCP de 
então afirmava que a “de-
composição do sistema” 
originou “uma massa 
de descontentes e preju-
dicados, mormente no 
seio das classes médias e 
da pequena burguesia”. E 
acrescenta: “O funciona-
lismo público e o exército 
vivem uma crise de que o 
Estado, com os cofres va-
zios, poderá dificilmente 
tirá-los. […] A situação 
financeira é desespera-
da, a democracia está 
em crise”, com a desa-
gregação dos partidos 
burgueses e “a ausência 
de forças revolucionárias 
proletárias” necessárias 
à conquista do Estado. 
Tudo isso leva a que haja 
“um ambiente favorá-
vel ao desenvolvimen-
to do fascismo. Mas o 
mesmo ambiente pode 

igualmente favorecer o acesso ao poder 
do proletariado”. E para isso, “o proleta-
riado português tem de prevenir-se con-
tra o fascismo tomando-lhe a dianteira, 
[…] chamando a si os camponeses pobres, 
pequenos proprietários, tão explorados e 
mais, em certos casos, do que o proleta-
riado das cidades; chamando a si, ainda, 
os subalternos, os sargentos e os soldados 
[…]; conquistando a simpatia de um grupo 
considerável de técnicos e, feito isto, […] 
derrubar o que aí está”.

Rates governará o PCP até ser formal-
mente expulso no congresso de 29 de Maio 
de 1926, pelo falhanço da sua estratégia 
“aliancista” que o levou a andar de braço-
-dado com a Esquerda Democrática, e não 
só. Embora sem o impacto do comunista 
francês Jacques Doriot que, uma vez expulso 
do PCF, fundou em 1936 o para-fascista Parti 
Populaire Français, também José Carlos 
Rates, o 1.º secretário-geral do PCP, se des-
viará do seu longo percurso revolucionário, 
aderindo à União Nacional de Salazar, em 
Julho de 1931. ■

O historiador José Luís Andrade tem-se dedicado 
ao estudo dos fenómenos revolucionários na Europa 
contemporânea. "Revolução! / Das Internacionais 

às ditaduras militares: Portugal e Espanha 
(1864-1926)" é o título do seu mais recente livro, 

com chancela da Casa das Letras.

A 1ª edição do semanário ‘O Comunista’, 
Outubro de 1921

José Carlos Rates,  
o primeiro secretário-geral do PCP

DR

▶ Continuação da página anterior
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Brasileiros com alma africana

Tocar a rebate
eduardo BriTo coelHo
coronel engº (ref.)

arisTóTeles 
druMMond
Jornalista brasileiro
comendador da ordem do Mérito 
da república Portuguesa

T omei o título da biografia de Antó-
nio Olinto, do escritor cearense José 
Luís Lira, de uma bonita e sensível 

militância nas letras e no exercício pleno 
da fé cristã. O livro é oportuno uma vez 
que os temas africanos voltaram a aparecer 
em publicações, mas, agora, infelizmente, 
com um viés ressentido, culpando os euro-
peus pela compra de escravos vendidos e 
transportados por outros africanos. Africa-
nistas de verdade não compartilham esta 
linha, muito pelo contrário. O passado é 
o passado. 

Embora através dos séculos a coloniza-
ção europeia em África não tenha dado pro-
gresso e prosperidade desejáveis, a situação 
que começava a melhorar foi interrompida 
pela “descolonização”, que abriu as portas 
à violência e à corrupção. Na verdade, não 
restou nem um país com avanços na quali-

Opedido de passagem à reserva de 
Victor Brito, em 1977, teve como 
causa imediata o desconforto que 

sentiu ao ver-se ultrapassado, na indigitação 
para o curso de acesso a oficial general, por 
camaradas mais modernos e com folhas de 
serviço menos ricas do que a sua, mas que 
estavam mais próximos do Movimento das 
Forças Armadas... Mesmo depois do então 
General CEMFA ter voltado atrás, tendo 
decidido “repescá-lo”, o abalo que o caso 
lhe provocou levou Victor Brito a manter-se 
inabalável na decisão de passar à reserva.

Victor Brito nunca fez segredo que não 
concordava com a forma apressada e irres-
ponsável como foi conduzida a “descoloni-
zação exemplar”, que não teve em conta os 
portugueses que viviam no Ultramar, a sua 
dignidade e os seus bens, conseguidos, na 
maior parte dos casos, através de trabalho 
árduo ao longo de muitos anos ou gerações. 
Efectivamente, e como é dito no livro de 
Dario Artilheiro: “Os factos provaram e a 
História vai registar que, depois de 1974, 
não foi prestada a merecida atenção aos 

dade de vida das suas populações e surgiram 
o descontrole demográfico, a corrupção e 
a violência. Apesar de riquezas exploradas, 
a começar pelo petróleo. Na África do Sul, 
o retrocesso parece inquestionável, depois 
do racismo ter trocado de lado. Os números 
da SIDA ainda impressionam, assim como 
as mortes ocasionadas por disputas tribais 
frequentes.

Na Academia Brasileira de Letras, temos 
o embaixador Alberto Costa e Silva, um 
africanista com robusta obra, que esteve na 
Nigéria e foi embaixador em Portugal. An-
tes, António Olinto, que foi adido cultural 
na Nigéria e no Reino Unido. Na Nigéria, 
estreitou os laços culturais com o Brasil e 
juntou a maior coleção de máscaras afri-
canas do Brasil. 

O livro “A Casa d’Água”, de Olinto, é 
uma obra monumental, que narra o re-
gresso de uma família após a Abolição da 
Escravatura pela Princesa Isabel, então 
Regente do Brasil. Descreve sua saga e fi-
naliza com a eleição do neto da matriarca 
para a presidência do país de colonização 
francesa surgido no pós-guerra. Este livro 

está traduzido em mais de 20 países em 
oito idiomas diferentes. No Brasil, está na 
décima edição. “O Rei de Keto” e o “Trono 
de Vidro” completam sua trilogia africana.

A sua atividade em Lagos foi preciosa 
para a divulgação da nossa língua. Como 
eram muitos os descendentes de brasilei-
ros retornados no final do século XIX, foi 
criada A Associação dos Descendentes de 
Brasileiros, reforçada por António Olinto, 
em 1963. A escritora Zora Seljan, mulher 
de António Olinto, foi sua parceira nesta 
paixão africana, a que se dedicaram em 
comum por quase meio século de suas 
vidas.

Já Alberto Costa e Silva, com mais de 
dez livros publicados sobre a África, diz 
que “para entender o Brasil, é preciso en-
tender a África”, e na sua vasta obra analisa 
aspectos da presença africana na formação 
do povo brasileiro. No Segundo Império, 
dada a forte presença negra na população, 
o grande fluxo da imigração europeia teria 
tido o objetivo de “embranquecer o Brasil”, 
inclusive pelo voltar da imigração portugue-
sa no início do século XX.

Nota-se no Brasil uma presença africana 
mais forte do que noutras nações das Amé-
ricas que receberam essa mão de obra; nos 
costumes, na música, na gastronomia, no 
folclore e na religião, desde que, principal-
mente, na Bahia, o catolicismo se mistura 
com os ritos africanos . A Bahia guarda esta 
presença de maneira muito marcante, na 
sua população, em todas as classes sociais 
e culturais e na culinária fortemente in-
fluenciada pela africana, o que não ocorre 
com esta intensidade no resto do Brasil. 
E no clima, sendo o seu Inverno muito 
semelhante ao cacimbo angolano.

Manuel Vinhas, um dos portugueses que 
mais fez pelo desenvolvimento de Angola, 
entusiasta da província, quando exilado 
no Brasil em consequência do 25 de Abril, 
radicou-se em Salvador numa casa que fora 
ocupada por Vinicius de Morais, “por se 
sentir um pouco em África ali”, segundo 
suas palavras. 

A presença africana no mundo lusófono 
é inquestionável. Mas nunca condenável, 
pois se houve erros, todos os envolvidos 
estariam implicados.  ■

Homem e Aviador
- Tributo ao Coronel Piloto-Aviador Victor Brito (III - conclusão)

interesses de Portugal e dos portugueses 
nos seus territórios ultramarinos. Estes aca-
baram por ser entregues a quem defendia 
mais os interesses da União Soviética do que 
os de Portugal”; (e assim foi destruído) “de 
um momento para o outro, um gigantesco 
esforço de séculos”.

A partir de 1977, Victor Brito inicia, 
portanto, uma nova fase da sua vida, em 
que se vai distinguir como piloto civil e 
empresário. 

Sem entrar em detalhes, são de subli-
nhar a fundação da EAA - Escola de Aviação 
Aerocondor, destinada à qualificação de 
pilotos profissionais em Portugal, onde 
só tinham existido, até então, escolas de 
pilotagem a nível dos aeroclubes, e a fun-
dação da ATA – Aerocondor Transportes 
Aéreos, pioneira em diversos domínios do 
trabalho e transporte aéreo e que veio a 
possuir uma frota considerável de aviões, 
incluindo anfíbios (Catalinas e Canadairs) 
e helicópteros. Foram estas as empresas que 
tornaram o Cor. Brito bem conhecido dos 
aviadores em geral, nomeadamente dos 
mais jovens que ajudou a formar. 

Com mais de 20 mil horas de voo re-
gistadas (muitas outras, realizadas em Áfri-
ca e em operações militares, não foram 
registadas), Victor Brito pilotou os mais 

diversos aparelhos du-
rante 68 anos. É a este 
Aviador e, sobretudo, 
Homem, patriota, co-
rajoso, laborioso e 
empreendedor, que 
dedico, com muito 
gosto, esta crónica. 

Não se inibe o 
Cor. Brito de pro-
ferir declarações 
desassombradas, 
contra a corrente 
e o politicamente 
correcto, se corres-
ponderem às suas 
convicções. Vem 
isto a propósito 
da sua opinião, 
bem sustentada, 
sobre o acidente de Camarate em que 
pereceram Francisco Sá Carneiro, Snu 
Abecassis, Adelino Amaro da Costa, Maria 
Manuel Pires, António Patrício Gouveia e 
os pilotos Jorge Albuquerque e Alfredo de 
Sousa. Disse Victor Brito: “Não pretendo 
fazer nenhum juízo sobre se houve crime 
ou não. Vou pronunciar-me apenas sobre 
aspectos de carácter técnico aeronáutico e 
de performance ou desempenho de aviões 
do tipo do Cessna 421 Golden Eagle em 
que o acidente ocorreu”. E quem melhor 

do que Victor Brito 
para abordar esses as-
pectos técnicos e tam-
bém operacionais? A 
convicção de Victor 
Brito é que a sabota-
gem, se existiu, seria 
desnecessária pois o 
acidente dar-se-ia de 
qualquer forma, isto é, 
era inevitável dadas as 
circunstâncias em que 
o voo se efectuou. Para 
os leitores mais interes-
sados neste assunto, e 
noutros pormenores 
da carreira de Victor 
Brito, nada melhor do 
que ler “A Minha Vida, 
My Way”, o livro de Da-
rio Artilheiro que tenho 

vindo a referir, publicado em 2019 pela 
“Absoluto Fascínio”. 

Termino endereçando uma saudação 
aeronáutica a Victor Bito e à sua extre-
mosa esposa, assim como aos seus quatro 
filhos, todos eles pilotos, três dos quais 
profissionais, incluindo Aida Brito, a pri-
meira mulher, a nível mundial, coman-
dante de Boeing 747-800F e a primeira 
mulher piloto comercial de helicópteros 
em Portugal. ■
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Guerras e conflitos

Respeitar a nossa história

isaÍas aFonso
Professor

anTónio JoÃo soares
coronel

Portugal foi grande no mundo, mas 
não conseguiu manter a sua posição.

Do contacto dos nossos navegadores 
com a China, esta arrancou para o desen-
volvimento e tem continuado em ritmo 
acelerado. Mas, pelo contrário, no Ociden-
te temos verificado um adormecimento, 
ou um exagerado repouso, no gozo de 
êxitos obtidos, esquecendo a conveniên-
cia de os continuar e tornar extensivos 
a novas situações e oportunidades, para 
bem das gerações vindouras. Em Portugal 
não se conseguiu evitar a queda nas listas 
em relação aos outros países, onde temos 
vindo a baixar de nível económico. Esta 
nossa queda tem sido aproveitada por jo-
vens que se consideram “donos da verdade 
absoluta”, para condenar todos os nossos 
valores, história e tradições, esquecendo 

De vez em quando ouve-se falar em 
guerra.

Depois da Segunda Guerra Mundial 
todo o mundo se ufana em gozar dumas 
dezenas de anos de paz. Poderemos então 
dizer, sem grande margem de erro, e como 
meros exemplos, que a guerra nos Balcãs 
nada teve a ver com uma violação da paz. 
Liquidaram-se uns milhares de pessoas, hou-
ve campos de concentração e muçulmanos 
metidos em valas comuns, mas a noção de 
paz não foi tocada.

A implosão da Jugoslávia de Tito tam-
pouco teve a ver com aquilo que chamamos 
guerra. Também lá para os lados do Koso-
vo, o berço da Sérvia, se verificou apenas 
um conflito localizado, do qual se afasta a 
noção de guerra, apesar de mercenários 
portugueses aí terem permanecido e onde 
desfrutaram de óptimos salários que, em 
tempo de crise, fazem um grande jeito.

Esta nossa permanência nas regiões 
que não nos dizem respeito faz parte dos 
nossos compromissos internacionais, pois 
do orgulhosamente sós, estamos hoje or-
gulhosamente acompanhados e é preciso 
tomar parte nas guerras da democracia e 

os pontos altos e dignificantes do passa-
do, que errar é humano e que tais erros 
ocasionais não devem eliminar os actos 
positivos que dignificam a nossa história 
e devem ser motivo de orgulho dos nossos 
compatriotas.

Um dos pontos altos da nossa história, 
além de termos sido o farol que ajudou a 
despertar a China para o seu desenvolvi-
mento, é a referência ao facto, citado pelos 
historiadores recentes, de que Portugal 
foi o autor das condições básicas para a 
criação da globalização, ao dobrar o Cabo 
das Tormentas, depois denominado da Boa 
Esperança, que permitiu a ligação entre o 
Atlântico e o Índico ou, na prática, entre a 
Europa e o Oriente, dando “Novos Mundos 
ao Mundo”. Este nosso passo histórico, e o 
conjunto de outros com ele relacionados, 
deve ser recordado com prazer, vaidade 
e orgulho das coisas grandiosas da nossa 
História. E não devemos pactuar com mi-
grantes sem vergonha que nos pretendem 
enxovalhar e que se comportam como co-
lonialistas que nos querem privar do nosso 
património histórico, das nossas tradições 

e valores éticos e chegam ao ponto de dizer 
que “deve ser morto o Homem Branco”.

E ao falarmos da História, não devemos 
limitar-nos aos séculos mais antigos. Pois 
é curiosa a comparação feita por alguns 
escritores entre o pós-25 de Abril e igual 
período anterior. Até 1974, não havia dí-
vida externa e foi deixado um bom pecú-
lio, que depois foi esbanjado sem deixar 
rasto e substituído por dívida, por crises 
que obrigaram a ajuda externa, como na 
solução da criada pelo Governo de Sócra-
tes. No período anterior enriqueceu-se o 
património público, criando-se hospitais, 
estabelecimentos de ensino superior, esco-
las primárias em muitas aldeias, palácios de 
Justiça em muitas cidades, novos quartéis 
militares e instalações para forças de segu-
rança e bombeiros, construíram-se pontes, 
estradas, etc. E depois? Houve aumento de 
impostos e o benefício daí resultante foi 
mais emprego nos governos, em ministros, 
secretários de Estado e inúmeros “boys” e 
“girls” das jotas, cuja vantagem foi reduzir o 
desemprego de quem não tinha preparação 
para se empregar, e que obtiveram amizade 

com pessoas interessadas nos seus favores 
como intermediários. Assim, se aumentou 
a corrupção.

O esbanjamento, com 119 observatórios 
e outros tachos parecidos, sem utilidade 
visível, chegou ao ponto de alguém do PS 
pedir o encerramento de observatórios 
para desenvolvimento, por custo exagerado 
e ausência de resultados.

A reeleição do PR e a actual responsa-
bilidade do PM na gestão da EU devem ser 
aproveitados pelos mais altos responsáveis 
para aperfeiçoarem os actos públicos na 
preparação das decisões oportunas para 
corrigir muitas coisas erradas e organizar 
as funções públicas, de forma a tornarem-
-se menos burocráticas, com menos gastos, 
com mais rapidez e eficácia, enfim, mais 
úteis aos interesses nacionais. Para este 
efeito, será necessário que o sistema de 
controlo garanta correcta execução, a todos 
os níveis, das decisões tomadas, evitando 
duplicações e corrupção, com o máximo 
respeito pelos interesses dos contribuintes, 
isto é, do interesse nacional. ■

nunca nas guerras do fascismo, na defesa 
do património histórico nacional.

O mesmo se pode dizer do Afeganistão, 
mas ali é preciso entrar no conflito, por-
que assim obtemos o direito de facilmente 
pedir dinheiro emprestado para a nossa 
sobrevivência. O que tem valido é que dos 
nossos quase ninguém morreu, pois se tal 
acontecesse teríamos mães e pais em pran-
tos a lembrar os protestos contra a Guerra 
do Ultramar.

Fala-se em guerra moderada quando 
esta se passa longe, com a qual nada temos 
a ver, como foi o caso da Líbia, com a inter-
venção da NATO, para derrubar o ditador 
Kadhafi, ou como aconteceu anteriormente 
no Kuwait ou no Iraque.

Antes aconteceu a guerra no Mali, em 
que os nossos amigos franceses andaram a 
defender os seus interesses quanto ao for-
necimento do urânio para as suas centrais 
nucleares, que possibilitam a energia para 
as indústrias mais competitivas gaulesas e 
a electricidade a preços mais baratos aos 
seus cidadãos.

Quanto aos confrontos na Nigéria, isso 
é com os negros muçulmanos ou cristãos e 
nada nos interessa, mau grado a influência 
no preço do petróleo.

E que sabemos nós dos massacres no Su-
dão ou no Darfour? Isso fica longe, também 
envolve negros, e quantos mais morrerem 

melhor; porque há gente que pensa que a 
África é um continente cujo espaço serve a 
ser ocupado, se disso houver necessidade. 
Os chineses, por exemplo, sabem-no bem.

Falou-se na questão da Ucrânia. Dum 
lado estavam a UE e os EUA e do outro a 
Rússia. Esta é que era uma guerra séria. Os 
opositores possuem armas nucleares que 
podem mandar para o espaço, destruindo 
a Terra a que chamam o belo Planeta Azul.

Poderia ter despoletado a Terceira Guer-
ra Mundial. A comunicação social deu-lhe 
a amplitude que merecia. Agora existem 
receios, medos, tremores, emoções, decla-
rações variadas, comentários de ilustres 
personagens, etc..

Na altura eram Obama, Merkel, Putin 
que mereciam especial atenção, porque 
esta questão é que podia ter a designação 

de GUERRA. As restantes, localizadas, não 
passam de conflitos menores. Viver deze-
nas de anos em paz tem outro significado. 
Uma GUERRA só pode ser aquela em que 
entrem os EUA ao lado da EU, contra a 
Rússia, por exemplo.

A do Vietnam foi a sério, mas afastada 
no espaço geográfico. Em Portugal pouco se 
deu por isso, salvo pela comunicação social.

Mais recentemente, enviámos milita-
res para a República do Centro Africana, 
para cumprir mais um compromisso, por 
sermos um país dito democrático, embora 
com falhas.

Veio tudo isto a propósito da data de 15 
de Março de 1961, data fatídica da selvática 
mortandade de portugueses no Norte de 
Angola às mãos da UPA de Holden Rober-
to, em que brancos, negros e crianças não 
escaparam à sanha assassina comandada à 
distância, para nos esbulharem do Ultramar, 
em nome da falsidade dum nacionalismo 
negro que era inexistente.

O ano de 61 foi, também, o ano do saque 
do Estado da Índia por um falso pacifista, 
cuja questão perdeu no Tribunal Interna-
cional da Haia. Mas a força do direito foi 
ignorada pelo direito da força, por uma 
União Indiana, que à data da nossa presença 
na Índia, nem existia.

Uma Guerra precisa de possuir estatuto, 
uma espécie de “pedigree” dos interve-
nientes. O resto são apenas antagonismos 
localizados. Contudo, o conflito em Angola 
degenerou numa vitória de Portugal, traída 
pela Abrilada de militares antipatriotas, 
que apenas desejavam mais dinheiro nos 
bolsos. ■
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Portugal, uma nação 
pluricontinental

JoÃo José BrandÃo 
Ferreira
oficial Piloto aviador (ref.)

N o período que antecedeu a ofen-
siva contra Portugal, os aconteci-
mentos relacionados com a vida 

nos territórios ultramarinos portugueses 
estavam dominados, numa primeira fase, 
pelo Acto Colonial de 1930 e, depois, pela 
transformação do “Império” em nação 
pluricontinental e plurirracial. 

O Acto Colonial criava para o ultramar 
uma estrutura política e jurídica de im-
pério, como ainda era frequente entre os 
outros poderes coloniais. Todavia, devido 
à especificidade colonizadora dos portu-
gueses, não se tratava de uma concepção 
clássica de império. Não havia senhores 
nem vassalos, nem conquistadores, nem 
conquistados. 

Tentava unir através de vínculos morais 
uma vasta quantidade de territórios e po-
pulações que viviam à sombra da bandeira 
portuguesa. Populações a quem os portu-
gueses “mais antigos” tinham oferecido a 
sua nacionalidade e a sua civilização, absor-
vendo também estes últimos alguns aspectos 
das culturas com que se depararam. 

Esta vivência tinha séculos e era sentida 
tanto por reis e presidentes como pelo povo. 
Era esta mística, que vinha de longe, que o 
Acto Colonial pretendia avivar e reforçar. 
Eis alguns dos acontecimentos com que se 
pretendeu tornar efectivo esse propósito: 

–  I Conferência dos Governadores Co-
loniais, em Lisboa, no ano de 1933; 

–  Exposição Colonial no Porto, em 
1934; 

–  I Conferência Económica do Império 
e a II Conferência de Governadores 
Coloniais em 1936; 

–  - Publicação da Carta Orgânica do 
Ultramar Português e a Reforma Ad-
ministrativa Ultramarina, em 1936, 
que organizava o império num sen-
tido unitário; 

–  Libertação das colónias de servidões 
antigas, como foi o fim da conces-
são da Companhia do Niassa, em 
1929; fim do regime de prazos, em 
1930; fim dos poderes majestáticos 
da Companhia de Moçambique, em 
1942; passagem da administração do 
caminho-de-ferro da Beira para a al-
çada do Estado, em 1948; 

–  Visitas presidenciais aos territórios 
do ultramar: do Presidente Carmo-
na a S. Tomé e Angola, em 1938 
e a Moçambique, em 1939, e do 
Presidente Craveiro Lopes a toda 
a África portuguesa em 1954, 1955 
e 1956; 

–  Visitas ministeriais durante os anos 
em que durou a Segunda Guerra 
Mundial, onde se tratou sobretudo 
de problemas de defesa e comuni-
cações. Motivado, por um lado, pelo 
fenómeno anticolonialista do pós-
-guerra, que levou à constituição do 
chamado “Terceiro Mundo”, e, por 
outro, pelo objectivo de aprofundar 
o posicionamento tradicional por-
tuguês além-mar, o governo levou 
a cabo, em 1951/2, uma revisão do 
ordenamento jurídico relativamente 
aos territórios ultramarinos. 

Nesse sentido, foram abandonados 
os conceitos de império e de colónia. Os 
territórios passaram a ser tratados por pro-
víncias e o ministério das Colónias passou 
a denominar-se do Ultramar. No fundo, 
retomou-se a nomenclatura do direito pú-
blico português, que data do século XVII 
e sobretudo do século XIX, onde aquelas 
expressões já eram utilizadas.

Para além de reforçar o carácter uni-
tário, a referida reforma foi mais longe e 
estabeleceu o princípio integracionista 
e paritário. Ou seja, Portugal passava a 
ser uma nação pluricontinental, em que 
todos os territórios são Portugal (integra-
ção) e constituem a nação a igual título (o 
princípio paritário). As visitas de Craveiro 
Lopes a África foram realizadas já dentro 
deste espírito.  

A acção levada a cabo no Ultramar, 
desde a publicação do Acto Colonial de 
1930, percorreu todas as áreas da vida co-
lectiva, destacando-se: 

–  Moralização e modernização da ad-
ministração; 

–   Reestruturação da vida financeira 
dos territórios; 

–  Estímulo ao investimento; 
–  Implementação de um novo Códi-

go do Trabalho para as populações 
indígenas; 

–  Reorganização dos serviços de saúde; 
–  Criação da Inspecção Superior dos 

Negócios Indígenas; 
–  Desenvolvimento dos serviços pú-

blicos; 
–  Expansão das comunicações e meios 

de transporte; 

–   Alargamento do ensino primário, 
profissional e artesanal, em que 
foram parte importante as missões 
católicas; 

–   Desenvolvimento do ensino liceal. 
Por outro lado, na parte metropo-
litana, fez-se um esforço para dar a 
conhecer à população a realidade 
ultramarina, remodelou-se a Agência 
Geral das Colónias, fundaram-se ca-
sas representativas das várias provín-
cias ultramarinas, foram renovados 
o Instituto Superior de Estudos Ul-
tramarinos e o Instituto de Medicina 
Tropical. 

Entretanto, a vida nos territórios por-
tugueses foi novamente abalada pelos 
desenvolvimentos da cena internacional. 
A partir de 1947, data em que obteve a 
independência da Inglaterra, a União In-
diana começou a reivindicar os territórios 
do Estado da Índia portuguesa para a sua 
soberania. Perante a oposição do governo 
português, a União Indiana desenvolveu 
todo um conjunto de actividades que vi-
savam a consecução desse objectivo, onde 
se destacavam as campanhas na impren-
sa e na ONU. Como essas iniciativas não 
obtiveram qualquer resultado, além de 
ter contra si a força do direito, a União 
Indiana acabou por recorrer ao uso da 
força, invadindo brutalmente, em 1961, 
os territórios portugueses. 

Após a adesão de Portugal à ONU, no 
final de 1955, uma das primeiras iniciati-
vas daquela organização foi questionar se 
Portugal administrava algum território no 
âmbito do artigo 73 da Carta das Nações 
Unidas. Portugal respondeu negativamen-
te. A resposta do governo português, pe-
rante o estatuto e a prática da ONU, era 
da maior gravidade, embora tenha passado 
desapercebida nos meios nacionais. 

Aquela resposta caiu como uma bomba 
nas Nações Unidas e provocou indignação, 
sobretudo no bloco afro-asiático, que via 
toda a sua política anticolonial posta em 
causa, além de que outros países ocidentais 
poderiam mesmo rever a sua posição, até 
então submissa, no que dizia respeito a 
essa questão. O governo português tinha 
consciência daquilo que o esperava e dos 
ataques que iria sofrer quando participasse 
nos trabalhos da assembleia, porém, o as-
sunto só voltou a ser abordado em Janeiro 
de 1957, nos trabalhos da quarta comissão. 

O ataque foi desferido pelo delegado 
iraquiano, que resumidamente argumen-
tou: 

–  Todos os artigos da carta eram vin-
culativos para os Estados-membros e, 
portanto, Portugal não podia eximir-
-se ao seu cumprimento; 

–  O artigo 73 obrigava, sem qualquer 
sombra de dúvida, os Estados-mem-
bros a prestar informações sobre os 
territórios não autónomos; 

–  Como era do conhecimento geral, 
Portugal possuía colónias e caso se 
recusasse a fornecer informações 
estaria a violar um artigo da Carta; 

–  Não se pretendia discutir a Constitui-
ção Portuguesa, nem estava em causa 
a soberania de Portugal, mas a ver-
dade é que a própria lei portuguesa 
admitia a existência de população, 
sob o nome de “indigenato”, que não 
usufruía de cidadania plena, como 
acontecia em Angola, Moçambique 
e Guiné; 

–  Visto isto, o governo português tinha 
o dever moral de prestar à Assem-
bleia-Geral os esclarecimentos sobre 
a forma como administrava tais popu-
lações, tendo de submeter-se, neste 
ponto, à censura internacional. 

Na réplica, o delegado português res-
pondeu da seguinte maneira: 

–  Concordava que todos os precei-
tos da carta eram obrigatórios para 
todos os Estados-membros e que 
Portugal não tinha a mais pequena 
intenção de eximir-se das suas res-
ponsabilidades; 

–  Que o artigo 73 estava subordinado 
a um capítulo intitulado “Declaração 
sobre territórios não autónomos” e 
que estávamos, por isso, perante uma 
“declaração” cujo conteúdo e teor 
pertenciam em exclusivo ao critério 
discricionário e soberano de cada 

Estado-membro. Portugal fez essa de-
claração; 

–  A ONU, desde a sua fundação, nunca 
impugnara ou discutira qualquer de-
claração, limitando-se a “tomar nota”. 
Ora, o procedimento diverso, além 
de violar a Carta e a jurisprudência 
da Assembleia, constituía uma discri-
minação contra um Estado-membro, 
algo que Portugal considerava ina-
ceitável; 

–  Sendo reconhecida, na Constituição 
de Portugal, a unidade da soberania 
portuguesa, cuja interpretação cabia 
apenas ao governo de Lisboa, não 
eram permitidos estatutos interna-
cionais diferentes para os diversos 
territórios portugueses. De outra 
forma, estaria a ser desrespeitado 
tanto o nº 1 do artigo 2 da Carta, 
que afirmava a igualdade de todos 
os Estados-membros, como o nº 7 do 
mesmo artigo, que proibia à ONU 
qualquer intervenção em assuntos in-
ternos, além do próprio artigo 73, que 
sujeitava a transmissão de quaisquer 
informações aos preceitos constitu-
cionais de cada Estado-membro, de 
que este era juiz exclusivo. ■
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A verdade sobre a pandemia
através da cultura do medo, dos efeitos da 
propaganda e da coacção democrática. Tal 
como referiu Miguel Serrano a propósi-
to de “Os Protocolos dos Sábios do Sião”, 
pouco interessa se o vírus Covid-19 é uma 
realidade ou ficção. O importante é que 
para as pessoas ele é autêntico, sobretudo 
no modo como condicionou as suas vidas, 
respectivos direitos e liberdades.

Esta obra, publicada entre nós através da 
Oficina do Livro (brochado, 352 páginas, 
18,80 euros), importuna as mentes pregui-
çosas, acomodadas ao vírus do fatalismo im-
posto por uma narrativa oficial disseminada 
pela comunicação social. Para além de uma 
brilhante análise factual, Cristina Martín 
Jiménez traz à luz da discussão o modo de 
pensar das elites globalistas, desmascarando-
-as. Editado em dezenas de países, este livro 
contém um interessante prólogo à edição 
portuguesa, onde a nossa realidade é devi-
damente contextualizada no cenário global 
da actual “ditadura sanitária”, abordando as 
redes de poder associadas ao governo e aos 
partidos políticos portugueses, a fraude dos 
testes PCR, a cobertura mediática e outros 
pormenores que ajudaram a montar um 
circo que ditou a ruína e o empobrecimento 
de milhares de portugueses. 

Contrariamente ao seu primeiro li-
vro sobre o grupo Bilderberg, “A Verda-
de sobre a Pandemia” alerta-nos para a 
grande conspiração global já em marcha. 
Ultrapassadas todas as suposições, teorias 
e conjecturas, Cristina Martín Jiménez 
deposita nas mãos dos seus leitores a chave 
para uma verdade incómoda, materializa-
da num sólido trabalho de investigação e 
tratamento de informação. Resta apenas 
saber, quem está disposto a desobedecer 
à Nova Ordem Mundial e viver a verdade 
no tempo da mentira. ■

globalismo e mundialismo.   

Em “A Verdade sobre a 
Pandemia”, esta investigadora 
explica, de forma simples e 
acessível à compreensão de 
todos, o complexo funcio-
namento deste mecanismo 
global e de que modo este 
se articula com a presente 

narrativa da “pandemia”. Uma intrincada 
rede de ligações que desemboca, invaria-
velmente, num conjunto restrito de grupos 
empresariais e de investimento, onde os 
principais accionistas são, invariavelmente, 
os mesmos: os verdadeiros “donos disto 
tudo”.  

Este livro aclara ainda de que forma a 
sociedade global foi sendo domesticada 
através de uma homogeneização do pen-
samento e, a partir daí, levada a aceitar o 
inaceitável. Um claro exercício de domínio 
que se traduz na disseminação de uma vi-
são única do mundo que aponta para o 
triunfo sombrio do globalismo. Uma rea-
lidade tenebrosa, cultivada e concretizada 

peitados pelos governantes, perseguidos 
como criminosos pelas autoridades poli-
ciais, somos alvos apetecíveis dos delatores 
– esses “cidadãos exemplares”, em geral 
movidos pelo medo, paranóia ou simples 
maldade e mesquinhez. Poucos são aqueles 
que mostram sinais de preocupação ou que 
se questionam face ao actual momento que 
estamos a viver. O mundo parece resignar-se 
à imposição de uma mentalidade de escra-
vo, castrada de opinião 
e privada do natural de-
sejo de liberdade.   

Algumas pessoas 
advogam que desde o 
aparecimento de “Os 
Protocolos dos Sábios 
de Sião” o mundo tem 
vindo a ganhar consci-
ência de que existe um 
grupo restrito de pessoas 
capaz de movimentar as 
principais peças do tabu-
leiro global, em particular 
nas áreas financeira e po-
lítica. As investigações de 
Cristina Martín Jiménez, 
levadas a cabo ao longo dos últimos anos, 
comprovam essa realidade, contrariando as 
teses mais simplistas que atribuem o rumo 
da História apenas ao caos, ao acaso ou à 
mera oportunidade. 

Estes poderes ocultos, emanados ou 
controlados por uma pequena elite mun-
dial, estão estrategicamente espalhados por 
vários domínios da actividade humana. 
Das principais empresas ligadas ao ramo 
tecnológico, alimentar, passando pela in-
dústria do entretenimento, farmacêuticas, 
comunicação social, finança, banca, enfim, 
por tudo aquilo que gera divisas, movi-
menta capital ou permite o controlo das 
populações. Na prática, os fins últimos do 

apesar do acentuado declínio 
do jornalismo livre, em particular 
do jornalismo de investigação, 
subsistem alguns nomes que 
procuram dignificar esta área 
através da busca sempre 
inquietante da verdade, ou 
da simples possibilidade de 
cobrir outras vozes e narrativas, 
desafiando os dogmas 
estabelecidos pelos poderes 
vigentes. Cristina Martín Jiménez 
é uma dessas excepções.

Em 2010, ao publicar “O Clube Secre-
to dos Poderosos – Os planos ocul-
tos dos Bilderberg”, Cristina Martín 

Jiménez chamou a atenção para chamada 
“táctica da pandemia”, como um dos modos 
para controlar as populações. Uma década 
mais tarde, num contexto de “Covid1984”, 
a autora espanhola aprofundou esse tema 
numa perturbante obra: “A Verdade sobre 
a Pandemia – Quem foi? E porquê?”. 

Vivemos há mais de um ano privados 
das liberdades mais elementares, encarce-
rados numa espécie de prisão domiciliária 
com direito a saídas precárias para passeios 
higiénicos e idas ao supermercado. Desres-

liVro

A Comissão Temática de Promoção e Difusão da 
Língua Portuguesa dos Observadores Consultivos 
da CPLP aprovou na última semana o Plano de 

Actividades para o ano de 2021. Deste plano faz parte a 
celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, em 5 de 
Maio próximo, que culminará um ciclo de debates sobre 
“Estratégias Globais e Políticas Nacionais de Promoção e 
Difusão da Língua Portuguesa”.

Ao longo do biénio 2021-2022, a Comissão Temáti-
ca de Promoção e Difusão da Língua Portuguesa será 
dirigida pela UCCLA (União das Cidades Capitais de 
Língua Portuguesa), representada pelo seu responsável 
cultural, Rui Lourido.

O plano de actividades da Comissão Temática, bem 
como o programa completo das comemorações do Dia 

Mundial da Língua Portuguesa, serão apresenta-
dos publicamente no dia 13 de Abril, no decorrer 
do primeiro colóquio, a realizar com a presença do 
Secretário Executivo da CPLP (Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa) e dos presidentes 
das associações-membros da Comissão Temática.

A reunião de há dias, em que o plano foi aprovado, 
contou com a presença de João Boaventura Ima Panzo, 
director de Acção Cultural e Língua Portuguesa, em 
representação do Secretariado Executivo da CPLP. No 
encontro participaram ainda a Comissão Temática de 
Ambiente, Cidades e Territórios, a Academia Galega da 
Língua Portuguesa, a Associação das Universidades de 
Língua Portuguesa, o Conselho da Cultura da Galiza, a 
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a 
Fundação Oriente, o Observatório da Língua Portugue-

sa, o Instituto Histórico-Geográfico 
Brasileiro, a Fundação Calouste Gul-
benkian, a UCCLA e a Fundação 
Dom Manuel II.

Entretanto, terminou no passa-
do dia 28 de Fevereiro o prazo para 

entrega de candidaturas à 6ª edição do Prémio Literário 
UCCLA. Apresentaram-se a concurso 699 obras. A obra 
vencedora será divulgada no referido Dia da Língua 
Portuguesa e da Cultura da CPLP, 5 de Maio. O Pré-
mio Literário UCCLA tem como objectivo estimular a 
produção de obras literárias nos domínios da prosa de 
ficção (romance, novela, conto e crónica) e da Poesia, 
em Língua Portuguesa, por novos talentos. O prémio, 
criado em 2015, conta com a parceria da editora A Guerra 
e Paz e da Câmara Municipal de Lisboa.  ■

CPLP em defesa da Língua

Cristina Martín Jiménez

DR

DR
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Pedro MesquiTela 

A ‘ideologia de progresso’ está a destruir o tecido social

Questão de identidade (1)

DR

M uito se tem escrito sobre demo-
cracia, populismo, liberalismo, 
social-democracia, comunismo, 

socialismo puro e duro, fascismo, nacional-
-socialismo (nazismo), enfim, várias formas 
de etiquetar o cerne da actividade politica 
ou ideologia de grupos que se dizem dis-
tintos e/ou mesmo antagónicos.

Pouco se tem escrito ou falado da ori-
gem desses grupos distintos, pois muitos 
são ainda excrescências ou o resultado de 
movimentos passados e, sem um estudo 
cuidado das origens de qualquer das teo-
rias, estamos sujeitos a simplificar demais 
ou mesmo não entender o que os distin-
gue, tornando qualquer análise um fútil 
exercício de baixa política ou futurologia.

Cumpre ressaltar que, para além de 
simples palavras ou associação de palavras, 
muitas destas designações foram detur-
padas convenientemente, tornando-se 
assim armas de arremesso contra quem 
não pensa de igual modo, perdendo todo 
o significado, e muitas vezes tentando sim-
plificar o insulto.

Na minha óptica, existe sempre a luta 
entre o Bem e o Mal, o Ying e o Yang, a 
Luz e as Trevas, Deus e o Diabo, sejam 
estes fenómenos reais ou criados pelos 
Homens, que explicam acontecimentos 
históricos com o pêndulo balançando quer 
para um lado, quer para o outro e, assim, 
as sociedades são impelidas para a frente. 
Existem grandes filósofos e teóricos da po-
lítica tentando explicar sempre o porquê 
das coisas, mas nem sempre com acerto 
ou rigor. Como escreveu Alain de Benoist:

“A denúncia de Julius Evola sobre o 
‘mundo moderno’ será tão escandalosa 
hoje, quando a crítica da modernidade vem 
de todos os lados? Os Verdes questionam o 
produtivismo. Os pós-modernistas querem 
abolir as grandiosas narrativas historicistas 
da legitimação. Da esquerda e da direita, o 
modernismo como o papel do individualis-
mo, como a atomização do mundo, como 
o triunfo dos valores do mercado, como 
a hegemonia ditatorial da economia e do 
dinheiro, está a ser questionado”. 

Félix Guattari escreveu recentemente: 
“Nós focamos a nossa atenção nas catás-
trofes eminentes, enquanto as verdadei-
ras catástrofes já estão aqui, sob os nossos 
narizes, com a degeneração das práticas 
sociais, com o efeito entorpecedor dos 
‘media’, com uma vontade colectiva cega 
pela ideologia do mercado, ou seja, sucum-
bindo à lei das massas, à entropia, à perda 
de singularidade, a uma infantilização geral 
e colectiva. Os velhos tipos de relações 
sociais, as velhas relações com o sexo, com 
o tempo, com o cosmos, com a finitude 

humana foram abaladas, para não dizer 
devastadas, pelo progresso gerado pelas 
empresas industriais”.

Assim, é possível que a curto prazo pos-
samos ver uma regressão desta aparente 
ideologia de progresso, demonstrando que 
a mesma está destruindo o tecido social, as 
famílias, e muitos dos negócios existentes. 
Seria assim o fim de um ciclo, na luta do 
que hoje é conhecido por Nesara x Gesara, 
ou seja, o movimento contrário ao Globa-
lismo e desejoso da volta de uma sociedade 
mais equilibrada e com valores morais e 
cívicos, e os Globalistas que admitem a 
formação de um governo mundial único 
com sede na ONU, e outros dois satélites 
que fariam a gestão Norte-Sul nos termos 
estudados pela Comissão Tri-Lateral. O 
próprio Secretário-Geral da ONU, António 
Guterres, já disse que gostaria de ver este 
objectivo alcançado até 2035. 

Não seria estranho que a pandemia que 
assola o mundo tenha sido voluntariamen-
te provocada para criar uma cortina de 
fumo que permita nas sombras manobras 
de uma ou outra forma de ver o Mundo, 
que pode vir mesmo a afectar a forma de 
agir dos diversos Bancos Centrais e criar 
condições para que economias não se pos-
sam desenvolver para se atingirem os ob-
jectivos finais dos Globalistas ou GESARA. 

Fala-se também muito da influência do 
neo-liberalismo maçónico, herdeiro dos 

ideais da Revolução Francesa e da forma-
ção Jesuítica dos originais “free-masons”, e 
do Clube Bilderberg, que seriam os braços 
executores das políticas Gesasa.

Assistimos a algumas reacções contra 
estes princípios globalistas na Hungria, na 
Polónia, no Brasil e sobretudo nos USA, 
onde o movimento Antifa (copiado do 
movimento da Alemanha Nazi) e usando 
o Black Life Matters como outra linha de 
frente, combate hoje o movimento que se 
chama Patriota, sintetizado na frase “Make 
America Great Again”, que é de facto um 
movimento contra a Nova Ordem Social 
e os Globalistas. 

Do desenrolar deste conflito nos USA 
veremos as consequências no resto do 
mundo Ocidental. 

O certo é que o Mundo está desconten-
te económica e socialmente com o actual 
estado de coisas e procura uma saída que 
não se mostra nem fácil, nem perfeita-
mente definida. 

As doutrinas globalistas avançam sobre 
o Mundo e não são só medidas nas eco-
nomias. Politicamente são escoradas por 
mudanças no pensamento dominante e 
estamos a chagar a um ponto de quase-rup-
tura, que pode desencadear movimentos 
em sentido contrário que, eventualmente, 
signifiquem conflitos sérios com mortes 
de parte a parte.  

O próprio António Barreto, que não 
podemos considerar revisionista, reaccio-
nário ou fascista, escreveu recentemente 
um artigo em que termina dizendo: “O 
que hoje se receia é a nova dogmática feita 
de novos preconceitos. Não tenhamos 
ilusões. Se as democracias não soube-
rem resistir a esta espécie de vaga que 
se denomina libertadora e igualitária, 
mergulharão rapidamente em novas eras 
obscurantistas”.

Cita como um exemplo a revisão se-
lectiva da História, assim como a nova 
censura e manipulação. Diz ele que “com 
a ajuda de movimentos antirracistas, a 
colaboração de esquerdistas, a covardia 
de tanta gente de bem e o metabolismo 
habitual dos reaccionários, o movimento 
de correcção da História veio para ficar. 
Serão anos de destruição de símbolos, 
de substituição de heróis, de censura de 
livros e de demolição de esculturas. Até de 
retificação de monumentos. Além da revi-
são de programas escolares e da reescrita 
de manuais… Tudo com a consequente 
censura de livros considerados impró-
prios, seguida de substituição por novos 
livros estimados científicos, objectivos, 
democráticos e igualitários. A pujança 
deste movimento através do mundo é tal 
que nada conseguirá temerar os ânimos 
triunfadores dos novos censores, trans-
formados em Juízes da moral e árbitros 
da História”. ■

[conclui na próxima edição]
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ESFINGE N.530 - CRuzADAS E CHARADAS
PALAVRAS CRuzADAS DEz CHARADAS

Horizontais
1. aliviam; agradável. 
2. abelheiro.
3. "Gálio"; Ferreiro; 

Macho.
4. És-não-és;  

bebedeira; Goteira.
5. Oportunidade; 

Cruel.
6. Pintosga.
7. Todo; aterro.
8. Junto; Puro; Pico.
9. �Cobalto�; Disfarçam; 

Nota musical.
10. Enganos.
11. indico; azeitar.

Verticais
1. Misturam; Trapaça.
2. Grandeza.
3. Expressão que 

exprime admiração 
ou surpresa; Gordo; 
�Cobre�.

4. Traseiro; Eita!; 
Senhor.

5. aspiro; Hasta.
6. batina.
7. Cantiga; Espaçoso.
8. Então; até; Tortura.
9. “Cálcio”; Obscuros; 

Sede.
10. Meretrizes.
11. aleta; Concordar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Apocopadas
1 –   O VaDiO tinha falta de 

EDUCaÇÃO.3, 2
2 –   O CaCHORRO não gostava 

de FEiJÃO-bRaNCO. 3, 2
3 –   a aLGaRVia tinha um  

bORÁ-CaVaLO. 4, 3
4 –   O PERFUME tem um bom 

CHEiRO. 4, 3
5 –   a DESORDEM foi provocada 

por MEXERiCOS. 4, 3
Epentéticas
6 –   a GaROUPa-PRETa foi 

comida como petisco no 
OUTEiRO. 2, 3

7 –   O DiNHEiRO estava  
escondido no CERRO. 2, 3

8 –   a CaDEia era o lugar 
indicado para o homem 
ViOLENTO. 2, 3   

9 –   O número de navios a entrar 
na baia calcula-se em 
PERCENTaGEM. 2, 3 

10 –   RiSONHO andava sempre o 
PÂNDEGO. 2, 3

PALAVRAS CRuzADAS
1. Calom; Mirar.    2. L; ara; Era; a.    3. al; arado; El.   4. Mia; imo; aga.
5. Osso; a; amor.   6. Mondego.   7. Chas; O; arte.   8. Las; ira; ari.
9. as; irara; ir.    10. R; Lar; Sai; a.      11. Obesa; Esmos.

CHARADAS
1. Codagem     2. Copaços     3. Fragata    4. Fulana
5. Glosador     6. Espica   7. Discolo   8. Dentuça
9. Desleal     10. Enojo
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Qualquer semelhança com o modelo 
anterior que vá além do nome é 
mero acaso ou ilusão de óptica; 

no Mokka actual há alguns pormenores 
de ligação estética à Opel (veja-se a linha 
cromada que percorre os vidros laterais), 
mas da multifacetada plataforma CMP do 
grupo PSA (ou Stellantis, se preferirem) 
nasceu um automóvel novo mais compac-
to, porém com mais espaço interior.

O membro mais recente da família 
de SUV compactos, o segmento que mais 
cresce a nível europeu, serve-se da mesma 
plataforma do Corsa, do Peugeot 208 e até 
do novo Citroën C4. Uma base que permite 
ao Mokka receber toda a tecnologia de 
segurança e as ajudas à condução presentes 

noutros modelos do grupo e requeridas 
pelas atuais normas europeias. Além, natu-
ralmente dos mesmos motores; em Portugal 
a unidade a gasolina com 100 ou 130 cv, 
um diesel 1.5 de 110 cv e ainda uma versão 
100% eléctrica com mais de 300 km de au-
tonomia. Esta última predisposta a satisfazer 
os sentidos de quem o conduz, tanto num 
andamento mais dinâmico, como em modo 
eficiente e descontraído, como só um carro 
eléctrico consegue proporcionar.

Sem segredos, o Mokka-e partilha a 
estrutura electrificada que anima o Corsa, 
por exemplo. Ou seja, motor eléctrico de 
136 cv (100 kW) alimentado por bateria 
de 50 kWh, autonomia homologada para 
324 km. Um pouco menos do que os 337 

km do Corsa-e, portanto. Como aceita 
velocidades de carregamento de até 100 
kWh, pode recuperar, em carregadores 
com a potência permitida, 100 km de au-
tonomia em cerca de 12 minutos, ou 80% 
da energia em cerca de meia hora.

No que se refere aos motores a gasolina 
e a gasóleo, a oferta começa no 1.2 Tur-
bo de 100 cv, com preços que começam 
nos 21 mil euros. O motor 1.5 Turbo die-
sel, de origem francesa, associado a uma 
transmissão manual com seis velocidades 
e mais eficiente em matéria de consumos 
é, porém, mais dispendioso em matéria 
de preço – a partir de 24.500 euros – e de 
custos de assistência. Já o preço do Opel 
Mokka-e começa nos 36 mil euros, sem 

dedução dos incentivos previstos para par-
ticulares ou para empresas.

O Mokka sobressai do Corsa no design 
exterior, mais afirmativo, e na configura-
ção interior distinta e capaz de transmitir 
outra atitude. E se o desempenho dos dois 
pode ter pontos de contacto, o SUV ganha 
com a postura ao volante, mas também na 
versatilidade e no espaço interior, já que 
beneficia de uns centímetros a mais na 
distância entre eixos. Facto que favorece 
a habitabilidade do banco traseiro, se bem 
que a carroçaria, um pouco mais alta e mais 
larga, permitem ao Mokka dispor de uma 
bagageira com mais 41 litros (350 litros) 
do que a do Corsa. ■

www.cockpitautomovel.com

a experiência e os recursos do grupo Psa fazem-se 
sentir de forma evidente na Opel. O novo Mokka é o 
exemplo mais recente: um sUV compacto agradável de 
conduzir e bem construído. além de motores a gasolina 
e a gasóleo, há ainda uma versão 100% eléctrica.

opel Mokka

Radicalmente novo
cocKPiT

SuGESTÃO DE FIM-DE-SEMANA

Bach on-line
Este Domingo, 21 de Março, em que 

por todo o Mundo se celebram em 
simultâneo o Dia Europeu da Música 
Antiga e o 336º aniversário do nascimen-
toe Johann Sebastian Bach (1685- 1750), 
figura ímpar e talvez a mais emblemática 
do período barroco, a Igreja da Miseri-
córdia, em Torres Vedras, e o seu órgão 
histórico (obra do organeiro Bento Fon-
tanes, 1773) homenageiam o compositor 
e o seu tempo com uma récita alusiva. 
Será uma celebração entre música e 
património, pois à beleza da música se 
junta a beleza dos instrumentos. Com 
Sofia Cosme em flauta barroca e Daniel 
Oliveira ao órgão histórico da Igreja da 
Misericórdia. Récita on-line, que poderá 
seguir a partir das 16 horas em: 
https://www.youtube.com/channel/
UCHhFWvM1GP_SEGBiWE3Kg8w. ■
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Opinião 

Considerações sobre um presidente

Q uando em 13 de Novem-
bro fiz referência a um 
novo partido – Partido 

dos não socialistas – ficava claro 
que não era bem um partido, mas 
um conjunto de eleitores que, 
não se sentido representados, 
nem votavam.

Em 19 de Fevereiro falei no 
PDE (Partido dos dependentes 
do Estado), que não tendo exis-
tência jurídica, tinham eleitores e 
votavam. Pretendia ser uma sim-
ples caricatura de duas situações 
de facto.

Não é que, agora, querem 
mesmo fazer um novo partido, 
talvez PdI, Partido dos Indepen-
dentes – uma aparente aberra-
ção. Compreende-se a intenção 
de ultrapassar as dificuldades que 
uma lei, aprovada discretamente 

e de cernelha, veio colocar a gru-
pos de cidadãos independentes 
dos partidos para concorrerem 
às Autárquicas, em listas próprias. 
Melhor seria simplesmente anu-
lar a lei, feita num momento in-
feliz de tentação totalitária de 
alguns partidos instalados ou, 
talvez mesmo, legislar no senti-
do de facilitar a sua constituição 
nas eleições Autárquicas, porque 
são as menos partidarizadas, as 
mais próximas da democracia 
de proximidade, de que falava 
aqui Toscano Rico.

A alternativa é a constituição 
de um “partido” sem ideologia 
ou programa político próprio, 
facilmente legalizável, que ser-
viria de “barriga de aluguer” a 
grupos de cidadãos independen-
tes dos partidos que se queiram 
candidatar a participar na vida 
política activa. 

O culpado  
da pandemia
Está encontrado o culpado 

desta pandemia, obviamente 
Donald Trump, que Pedro Pas-
sos Coelho não tem estatuto in-
ternacional para tanto. Passo a 
explicar.

O homem sempre disse que 
o vírus chinês tinha provavel-
mente origem laboratorial. Os 
investigadores desde o início 
sabem que este coronavírus não 
tem um comportamento natural. 
Em Wuhan existe um laborató-
rio de investigação biológica em 
virologia que estuda coronavírus 
e outros vírus obtidos de animais. 
É possível que utilize um método 
chamado “ganho de função”, que 
modifica vírus de origem animal 
aumentando-lhes as suas capaci-
dades de transmissão, entre ou-
tras, para servir como modelo 
de estudo.

Pode ter havido uma fuga 
involuntária do vírus, que expli-
caria, digo eu, a demora em co-
municar os factos à comunidade 
internacional, ONU incluída, a 
perseguição a quem o denun-
ciou e toda a actuação posterior.

Segundo Weinstein, como se 
generalizou a ideia que Trump 
mente, sempre é possível que, 
involuntariamente, tenha con-
tribuído para que os virologistas 
tenham desvalorizado esta linha 
de investigação. Mas, que diabo, 
dois e dois ainda costuma ser qua-
tro, mesmo na China. 

“Sou eu,  
o Marcelino”
“Sou eu, o Marcelino”. Frase 

simples de um Homem simples 
que Portugal não soube mere-
cer, apesar das condecorações 
que lhe atribuiu. Faleceu. E ob-
teve mais uma vitória ao “obri-

gar” alguns dos parlamentares, 
que o odeiam, a aprovar um 
voto de pesar. Eu não o teria 
proposto para evitar a vergonha 
de uma possível rejeição, que 
felizmente não aconteceu. Obri-
gou-os a esta atitude cobarde, 
mas houve quem, como Ascenso 
Simões, tivesse a “coragem” de 
negar quinhentos anos da nossa 
história.

Gostei de ler artigos de Jai-
me Nogueira Pinto, que já foi 
colaborador regular deste jornal, 
que conheceu pessoalmente o 
Marcelino, honra que eu não tive. 
Mas também li que o Presidente 
da República e as mais altas in-
dividualidades das nossas Forças 
Armadas estiveram presentes no 
seu funeral. Discordei. Não de-
viam estar presentes no funeral 
do Tenente-Coronel Marcelino 
da Mata sem as devidas honras 
militares. Ao que isto chegou! ■

O Sr. Marcelo tomou posse. Não o 
trato por excelência, termo que na 
república, entendo, deve reservar-

-se a quem merece e não por simbolismo 
cortês. E, de facto, Marcelo não merece o 
qualificativo. Não merece enquanto presi-
dente chefe máximo das forças armadas, 
nem como cidadão.

O presidente Marcelo, quando jovem 
cidadão, esteve na idade e condição de 
cumprir o dever patriótico e familiar de 
se apresentar a serviço militar. Não o fez! 
Como chefe máximo das forças armadas, 
se alguma estima lhes tem, pouco se nota. 
É verdade que esteve presente no funeral 
do herói Português Marcelino da Mata. O 
cidadão Marcelo esteve, mas o presidente 
não! Na agenda presidencial não consta a 
sua visita. Foi, portanto, o cidadão Sousa, que 
tudo comenta, quem compareceu, mudo, 
um silêncio que não passou despercebido 
por soar bem alto.

Esta dualidade bizantina, tão típica de 
querer agradar a todos sem se comprome-
ter em nada, faz na política de hoje tanta 
falta, quanto floreira barroca num arranjo 
futurista. 

Cultiva junto do povo uma imagem de 
homem culto, sábio, rodeado de ampla bi-
blioteca, livros obviamente por ler, porque 
o tempo que a leitura requer desperdiça-a 

lino oliVeira

José anTónio Marques

Mais um partido – o PdI?

entre passeatas e ocasionais idas a banhos 
na praia da moda, quando não exercen-
do a preferida actividade de comentador 
televisivo. 

Desde que mediática, qualquer insigni-
ficância serve para discurso, quanto mais 
banal mais se prima. Vive literalmente da 
e na comunicação social, nela mergulha e 
alimenta diariamente o ego descomunal, 
metaforicamente semelhante ao sapo que 
quer ser vaca. É um jornalista preso no cor-
po presidencial, se as TVs lhe fechassem a 
porta não existia e, creio, poucos dariam 
por sua falta. Mas não é assim: a TV torna-o 
incontornável, omnipresente.

Parece ter tempo para tudo menos para 
o trabalho. Como pode um homem tão 
disperso estudar com afinco e concentração 
os “cadernos›” nacionais? 

Tem discurso de isenção e rigor, “coi-
sa” traçada a esquadro e compasso, mas 
exemplifica o contrário, é a personificação 
humana da voz popular, “faz o que te digo, 
não faças o que eu faço”. Saudou por bem 
mandatos singulares, ainda que zelosamen-
te cumpridos, singularidade justificada na 
sugestão de que o tempo político desgasta 
e eventualmente deteriora a qualidade do 
dirigente. Dignitários importantes e meri-
tórios foram sacrificados a este princípio de 
que se autoexcluiu, um absurdo paradoxal. 
À luz da sua própria tese, a sua candidatu-
ra e reeleição só podem ser interpretados 
numa de duas hipóteses; ou é um hipócrita 

demagogo, ou considera “O Príncipe” acima 
da “lei” que ele mesmo anuncia. 

Num particular fala com propriedade, é 
garante de estabilidade. Sim! Para o poder 
as elites que tremem mas não caem gostam 
dele e os interesses melhor instalados que 
lapa em pedra sólida também. Já o povo, que 
desesperado vê Sebastião em toda a gravata 
vistosa, idolatra a TV e, consequentemente, 
idolatra-o também. Subconsciente de que 
pouca mais serventia tem, para além de 
figurinos nas fotos anestesiantes da política 
dos afectos. 

O presidente discursa, como paizinho da 
nação, ralha com o povo, mal comportado; 
porque não confina, não recolhe a horas. 
Ameaça com o chinelo de duplos confi-
namentos e perdas de “mesada” e o povo, 
acocorado, brutalizado por falta de ensino 
crítico e hábito cívico, escuta embevecido 
e “baba-se” à voz do “paizinho›” mestre-
-escola e primeiro violino do colossal 1984 
que vivemos em 2021.

O presidente é um dos grandes respon-
sáveis pela desvitalização popular. Ronronar 
nas redes sociais é o máximo capaz, em pro-
testo contra todo o pacote de desemprego, 
miséria, fome, dívidas colossais e o vexame 
de duplos critérios. Uma lei para o povo, 
outra para os partidos, como o PCP. En-
quanto o povo confina e passa necessidades, 
neste PCP golpista, sobrevivente do 25 de 
Novembro, alicerce essencial à manutenção 
do “status quo”, tudo é aceitável; podem con-

gregar aos milhares em congresso, porque 
não sociabilizam no intervalo “pró café” 
aceitável que festejem no arraial da Atalaia, 
dado que entre a sardinhada e a sandes de 
courato higienizam as mãos.

E agora, agora no preciso momento em 
que “ameaça” o país uma quarta vaga e o 
poder político acena com confinamentos ad 
aeternum, o presidente, sem recado nem 
piscar, endereça os parabéns por um século 
de vida dedicada a construir uma utopia 
ditatorial. E aceita que milhares de militan-
tes comunistas saiam à rua contrariando a 
lei, para mastrear as bandeiras que não se 
içam sozinhas e se sentem nos comícios em 
bancos improvisados, já que os do jardim 
estão embandeirados e proibidos a quem 
neles precise repousar os ossos.

Sr. presidente, se eu fosse camarada secre-
tário-geral da sucursal portuguesa comunista, 
nomeava-o presidente honorário e, na ausên-
cia da ordem da liberdade de Lenine, oferecia, 
pela mãozinha duma mocinha pioneira, um 
singelo cravinho vermelho. Imagino-o, uma 
lágrima no canto do olho e uma bofetada 
mimando a bochecha rosada da menina. 

Talvez o presidente seja como o rabo cor-
tado do lagarto, mexe-se, como as sobras de 
um mundo político extinto, cuja existência 
só se nota por nela tropeçarmos, enquanto 
cadáver que esquecemos de enterrar, e nos 
tolha o passo do futuro. Uma coisa sei, isso 
sim: o Sr. está nu cada vez mais nu, vergo-
nhosamente nu. ■
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Correio

uma gente para esquecer

A vida, dom divino

Amais recente entrevista dos 
(ainda) Duques de Sussex foi 

absolutamente reveladora da me-
noridade mental em que aquela 
gente vive. Se a instituição mo-
nárquica no Reino Unido tivesse 
de se basear em figurões como 
Harry Windsor, já tinha acabado 
há muito tempo. 

Toda a gente sabe como Harry 
sempre foi um fraco de cabeça. 
Estouvado, irresponsável, nunca 
quis estudar, nunca leu um livro, 
nunca se preparou para qualquer 
responsabilidade pública. Planea-
ria, talvez, continuar a atravessar a 
vida como militar “faz-de-conta”, 
entre paradas de fardas luzidias 
e noitadas com prostitutas caras.

Foi nesse enquadramento 
que conheceu uma actriz norte-
-americana de segunda categoria, 
Meghan Markle, que o deixou der-

retido. Não é a primeira vez que 
um membro destacado da família 
Windsor perde o juízo e se deixa 
levar pelos mais básicos instintos 
sexuais. O seu tio-bisavô, Edward 
VIII, perdeu mesmo o trono por 
causa de uma senhora muito cara 
apostada em prejudicar a Reale-
za britânica. Também divorciada. 
Também vinda do outro lado do 
Atlântico.

Esta sonsa que deu a volta 
à cabeça (oca) do pateta Harry 
conseguiu também prejudicar a 
Família Real, levando o marido 
para a América e transformando-
-o numa espécie de boneco de 
feira. O negócio deve ser bom, 
pois só em benesses familiares 
o casal levou consigo umas boas 
dezenas de milhões de dólares. A 
sonsinha vive agora como quer, 
numa mansão de estadão, com 
dinheiro a rodos para gastar e um 

batalhão de repórteres sempre 
ao portão.

A entrevista dos Sussex à ‘enter-
tainer’ Oprah Winfrey, momento 
fútil e idiótico até ao extremo, teve 
no entanto todos os condimentos 
próprios da indústria do espectá-
culo dos nossos dias. “Politicamen-
te correcta”, alinhada à esquerda, 
com pinceladas de “feminismo” e 
insinuações de “racismo” e com 
o ducal tonto, com ar contrito, a 
expiar o seu pecado original de 
ser homem e branco.

Esta palhaçada monumental, 
que Oprah explorou até ao tutano 
(ela foi a verdadeira ganhadora 
da entrevista, até em termos ma-
teriais), cumpriu ainda um outro 
desiderato esquerdista: contribuir 
generosamente para o descrédito 
da Família Real e, com isso, para 
o desgaste da instituição real. Es-

tamos a falar de uma das Monar-
quias mais avançadas do mundo, 
que já no século XIII concedia aos 
representantes do povo uma carta 
de direitos e fundava o parlamen-
tarismo. Uma Monarquia que tem 
estado na vanguarda dos valores 
humanistas e agora se vê traiçoei-
ramente atacada por dentro.

O cabeça de alho xoxo e a 
respectiva mulher queriam, ao 
que parece, o melhor dos dois 
mundos: viver como príncipes de 
novela e gozar dos privilégios de 
privacidade das pessoas realmente 
privadas. É preciso não ter mesmo 
dois dedos de testa. O que é ób-
vio é que o seu comportamento 
só favorece a agenda esquerdista 
internacional. Mas eles querem lá 
saber! Estão no seu mundo vazio 
de valores e só se interessam pelo 
seu ridículo Ego. ■

Marco Antunes

Sermos “donos” do nosso 
corpo (criadores de nós pró-

prios) e fazermos o que nos agra-
da, rejeitando Deus como criador, 
é considerado por muitos como 
um avanço civilizacional. Deve ter 
sido assim nas grandes cidades de 

Ninive e Sodoma, de que falam 
os antigos textos sagrados. […] 
Não compreendo como é possí-
vel que dirigentes que se dizem 
católicos (Guterres e Biden entre 
muitos outros) queiram agradar 
ao diabo não respeitando a vida 

(dom divino) com a promoção do 
aborto, nem a dignidade humana 
com a promoção da ideologia do 
género. 

Se a Igreja, oficialmente, con-
dena o aborto, a ideologia do gé-

nero e a eutanásia, como pode 
um católico ser militante contra os 
valores da Igreja? Excomunga-se, 
automaticamente, e como tal deve 
ser tratado. Não é possível agradar 
a Deus e ao diabo. ■

Cândido Morais
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Março de 1977. ■ 
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O esPeCTaDOr POrTUgUeZManuel reZende

O s massacres da UPA (União das Populações de 
Angola) em 1961 parecem estar inseridos num 
contexto de rivalidades tribais que quase ultrapas-

sam a circunstância da ocupação portuguesa naquelas partes. 

O Norte de Angola era território dos bacongos, uma 
etnia dominante no antigo e na altura recentemente inde-
pendente Congo Belga e que havia conhecido o seu período 
de glória nos tempos do Reino do Congo, antigo aliado 
português que acabou por ser lentamente desintegrado pela 
ocupação portuguesa na região ao longo do século XVII. 
A maioria dos membros da UPA e a grande totalidade dos 
membros da mesma envolvidos nos horríveis massacres de 
1961 eram bacongos.

Os portugueses europeus foram a minoria das vítimas 
de violação em massa, torturas e mutilações perpetradas 
naquele dia pelas tropas da UPA. Para 800 brancos assassi-
nados nesse dia, contam-se até 7.000 vítimas negras, mortos 
às mãos dos bacongos. Quem eram esses negros?

Na sua maioria, eram trabalhadores ovimbundos, uma 
etnia do sul de Angola que era recrutada pelos portugueses 
para trabalhos agrícolas. Os ovimbundos eram parte im-
portante do Reino dos Bailundos, outro reino importante 
que, no século XVIII, foi lentamente assimilado pelos por-
tugueses. Os ovimbundos eram desprezados pelos bacongos 
e tidos como um reino de gente inferior. Os ovimbundos 
falam o umbundo, os bacongos falam o quicongo.

Entre outras diferenças, os bacongos recusaram-se a 
inserir o milho na sua dieta, destinando-o aos animais. 
Já os ovimbundos assumiram plenamente esta inovação 
transmitida pelos colonos portugueses e, tirando partido 
da força nutritiva do milho e da eficácia do seu plantio, 
tornaram-se numerosos, saudáveis e prósperos. Os do Congo 
diziam que os Bailundos comiam comida de porco, mas no 
final do século XIX os ovimbundos ocupavam as melhores 
regiões da costa e tinham um contacto privilegiado com o 
colonizador português. 

Entre os bacongos subsistia a memória dos tempos de 
glória do Reino do Congo, o Reino de São Salvador, uma 

memória histórica de um predomínio territorial, militar 
e cultural que se encontrava cada vez mais em risco de se 
tornar irrelevante. É neste cenário de decadência política 
que os bacongos vêm o recrudescimento da colonização 
europeia na sua região, tanto portuguesa como belga, a 
partir dos finais do século XIX e especialmente reforçada 
nos anos 50 do século XX. Para piorar, os brancos trazem 
consigo um inimigo odiado, o ovimbundo, em grandes 
quantidades, uma vez que o ovimbundo estava mais ha-
bituado às técnicas agrícolas valorizadas pelos europeus e 
estava mais adaptado à cultura europeia que o bacongo.

Fortalecidos pela rápida independência do Congo Belga, 
assim como pela inclusão de postulados ideológicos à causa 
nacionalista (o marxismo-leninismo e o anti-colonialismo 
pan-africano), os bacongos organizam-se à volta da UPA 
e lançam os primeiros ataques no Norte de Angola, em 
1961. Rapidamente dominados pelas autoridades portu-
guesas e pela resistência dos colonos, os bacongos da UPA 
distanciam-se de outros angolanos que possam partilhar 
da sua ideologia anti-colonial. Especialmente quando esses 
angolanos fazem parte dos odiados ovimbundos ou dos 
«demasiadamente aportuguesados» ambundos. Escorra-
çados pelos revolucionários do Norte, em poucas semanas 
os independentistas das regiões urbanas, liderados pelos 
ambundos, uma etnia europeizada e não raras vezes mestiça, 
formam o seu MPLA, Movimento Popular de Libertação 
de Angola.

Os ambundos, durante séculos, dominaram a pequena 
administração colonial em Angola, chegando não raras vezes 
a posições de prestígio e poder. O esforço de colonização 
encetado pelo Estado Novo nos anos 50 e 60 encheu o 
mercado angolano de brancos europeus muito mais bem 
encaminhados, quer por competências profissionais quer 
por preconceito racial, aos cargos da administração pública 
portuguesa. Isto levou à alienação da classe burocrática dos 
ambundos ao ponto da subversão política. Já os ovimbundos, 
hostilizados pelas outras etnias e agora alvo das suspeitas 
dos colonos europeus, formam nos seus núcleos de Quito 
e Huambo uma nova força política para proteger os seus 
interesses e reclamar os restos da carcaça colonial - a UNITA, 
União Nacional para a Independência Total de Angola. ■

um contexto tribal angolano para 
explicar os massacres de 1961 em Angola

a Via lusófona
renaTo ePiFÂnio

N o volume VI das “Obras Es-
colhidas” de Manuel Fer-
reira Patrício, que cobre a 

mais recente década da sua criação 
filosófica, começamos por republicar 
o seu livro No labirinto messiânico de 
Fernando Pessoa, de 2013. Como o 
próprio assume no seu “Prólogo”, 
este foi um livro que germinou em meados da década de 
oitenta e que ele foi amadurecendo nas duas décadas (e 
meia) seguintes: “Fui investigando e escrevendo sempre 
mais. E eis que transcorreram 25 anos, um quarto de século”.

Com esta obra, de longa maturação e plena maturida-
de, forma-se pois um triângulo (em que os outros vértices 
são Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes) e fecha-se 
(perfeitamente) um círculo, o ciclo da valiosíssima criação 
filosófica de Manuel Ferreira Patrício, que (não temos sobre 
isso a menor dúvida) será (cada vez mais) uma figura de 
referência para todo o pensamento filosófico português 
(mais amplamente, lusófono) do século XXI.

Na mais de dezena e meia de textos publicados ainda 
na Revista NOVA ÁGUIA, reitera Manuel Ferreira Patrício, 
como salientámos no volume anterior, a importância da 
“Lusofonia” – falamos, em particular, dos seguintes textos: 
“Minha pátria é a língua portuguesa. Lendo o poeta à le-
tra e… ao espírito”, “A Língua Portuguesa e o Destino de 
Portugal”, “Nos próximos 100 anos, A CPLP será ou Por-
tugal não será” e “Sobre O MIL: Movimento Internacional 
Lusófono e a NOVA ÁGUIA”. Sem esquecer outros, como 
o “Hino da Lusofonia” (que igualmente musicou, a nosso 
pedido), publicado na secção seguinte…

Nesta, coligimos mais de meia centena de textos, de 
índole muito diversa: do ensaio filosófico ao estudo herme-
nêutico e ao testemunho pessoal. Que são muitos, porque 
muitos são os Amigos de Manuel Ferreira Patrício e porque 
muito gosta ele de gostar dos seus Amigos. Dos seus Amigos 
e dos seus Mestres – leia-se, para o atestar, o seu texto “O 
que devo ao Padre Manuel Antunes”, onde escreve: “A 
primeira reunião de trabalho com o Padre Manuel Antunes 
sobre Leonardo Coimbra foi algo de muito importante na 
minha vida. Essa reunião fez-me logo estremecer (…)”.

Por fim, republicamos aqui mais algumas entrevistas, a 
última das quais (ainda e sempre) sobre a Escola Cultural 
– nas suas palavras: “O homem é um ser espantosamente 
complexo e rico. Mas não nasce desde logo cumprido no seu 
imenso potencial. É, na verdade, necessário proporcionar-
-lhe a sua formação. Formar um ser humano é mais, muito 
mais, do que dar-lhe ensino, fazê-lo aprender muitas coisas. 
Formar é dar forma, levar uma matéria a ser o que tem 
para ser, para ser o que é; no caso de cada ser humano, 
para ser quem é. O ser humano não é (apenas...) um que, 
é exigência de ser um quem. A Escola Cultural é um para-
digma pedagógico concebido e ordenado para responder 
a esta exigência. Lembremos que cada ser humano é um 
caso humano único; uma exigência axiológica única; uma 
exigência cósmica única”. ■

Edição do MIL: Movimento Internacional Lusófono (para 
encomendar: info@movimentolusofono.org)

Volume VI das “Obras 
Escolhidas” de Manuel 
Ferreira Patrício
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“Portugal é um país irreformável, e a continuar  
assim não vamos sair da cauda da europa”

Maria de Fátima Bonifácio, in ‘Nascer do SOL’

O banco CTT fechou 2020 com lucros de 
200 mil euros e a empresa vai propor um 
dividendo de 8,5 cêntimos por acção. Está de 

parabéns o Grupo de Manuel Champalimaud, que 
desde o início apostou forte na vertente financeira 
dos Correios. �

A Frase

Instantâneo

a ministra da Saúde, Marta Fartura 
Temido, afirmou esta semana que “a 
confiança de Portugal” nas instituições 

da União Europeia “não sai beliscada” pelos 
problemas com a vacina da astraZeneca. Pobre 
insecto, que nem tem noção do ridículo. �

Céu
&Inferno

Não esquecer 
O Rei Felipe VI e a Rainha Letizia presidiram 
à homenagem que há dias foi feita, em 
Madrid, a todas as vítimas do terrorismo – 
calamidade que em Espanha tem tido por 
agentes, quase exclusivamente, extremistas 
políticos e separatistas demenciados. De 
boa ou má vontade, o primeiro-ministro 
socialista Pedro Sánchez e o vice-presidente 
esquerdista do Governo, Pablo Iglesias,  
lá tiveram de marcar presença… ■

• arenga
Pedro Nuno Santos, o mais ‘ca-
nhoto’ dos ministros do actual 
Governo, regressou por umas 
horas à Juventude Socialista (de 
que já foi o guru) para arengar 
aos potenciais dirigentes do PS 
do futuro. A generalidade da 
imprensa levou a sério a arenga 
e sublinhou, com grande ênfa-
se, o esquerdismo do discurso 
“à Fidel Castro” do ministro da 
TAP. É certo que o ex-jovem San-
tos defendeu ali a geringonça 
e – mais ainda – a intensificação 
da aliança dos socialistas com a 
extrema-esquerda, o reforço da 
deriva estatizante do Governo 
(esperemos que nunca chegue 
às empresas da sua família…) e a 
criação de dívida para as gerações 
seguintes pagarem. Sim, tudo isso 
ele disse. Mas a mensagem mais 
importante era outra: portem-se 
bem, rapazes, que quando eu “lá” 
chegar há lugares para todos… ■

• Planos
Ora, é precisamente Pedro 
Nuno Santos que o presidente 
‘laranja’ Rui Rio gostaria de ver 
na liderança do PS. No ‘wishful 
thinking’ de Rio, esta seria a se-
quência ideal: o candidato do 
PSD/CDS ganhava as autárqui-
cas em Lisboa, destronando Fer-
nando Medina e fragilizando o 
PS; de seguida, o Governo entra-
va em crise e Costa punha o seu 
lugar à disposição; era então a 
vez de Pedro Nuno Santos entrar 
em cena, conquistando a lide-
rança dos socialistas; finalmente, 
com um esquerdista assumido e 
façanhudo no PS, o PSD poderia 
finalmente partir à conquista de 
uma maioria para governar. O 
risco de estas contas lhe saírem 
furadas e uma esquerda coligada 
vir a fazer à economia nacional 
mais estragos ainda do que Só-
crates – é coisa que parece não 
passar pela cabeça de Rio. ■

• Contas
Seja como for, os comentadores 
políticos e a comunicação social 
do sistema parecem ter já decidi-
do que Santos será forçosamente 
o sucessor de Costa à frente do 
PS. Podemos imaginar o pesade-
lo que seria analisando o modo 
como sua excelência tem gerido 
o ‘dossier aeroporto’. Perante a 
sua obstinação nas soluções da 
problemática zona Montijo/Alco-
chete, os especialistas provaram já 
que a manutenção da aposta no 
Montijo custaria 6.000 milhões de 
euros (metade dos quais em finan-
ciamento estatal) e a aposta em 
Alcochete seria ainda mais onero-
sa (10.500 milhões, integralmen-
te financiados pelo Estado). Em 
contrapartida, ampliar e adaptar 
as estruturas já existentes em Al-
verca custaria apenas 2.000 (sem 
o Estado gastar um centavo). Mas 
Santos quer lá saber das contas! 
Não é ele a pagar! ■

• Correcção
Circula pelos ‘mentideros’ da es-
querda festiva a falsa notícia de 
que o comunista brasileiro Lula 
da Silva foi absolvido dos mui-
tos crimes pelos quais o haviam 
condenado. Impõe-se uma “pe-
quena” correcção. Após pilhas de 
recursos dos muitos advogados do 
ex-presidente, o Supremo anali-
sou o formalismo dos julgamentos 
efectuados em primeira instância, 
todos eles concluídos em conde-
nação, e decidiu (com um atraso 
de cinco anos…) que afinal Lula 
não devia ter sido julgado naquela 
determinada comarca, mas sim 
numa outra mais ao lado. Lula 
não foi, portanto, inocentado: as 
acusações não desapareceram, as 
provas não se evaporaram. Todos 
os processos terão de regressar à 
estaca zero, é verdade, e é possível 
que se revelem morosos. Mas ain-
da não foi desta que Lula passou 
a “santo”… ■

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.

O Diabo em casa ASSINE 
Já!

Quem é quem: 

donde saíram  

e o que sabem 

os governantes?

SAI ÀS 
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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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Novembro
O Presidente Marcelo prepa-
ra-se para passar os próximos 
anos a condecorar “capitães 
de Abril”. Na sua qualidade 
de “viúvo” oficioso da revolu-
ção dos cravos, o ex-capitão 
Vasco Lourenço compareceu 
à primeira entrega de meda-
lhas e comendas a militares 
envolvidos no golpe de 1974, 
dando com isso uma indica-
ção preciosa sobre a inclina-
ção política do rol dos home-
nageados. O Chefe do Estado 
que faça como entender: está 
no seu direito de homenage-
ar os responsáveis pela ins-
tauração do regime a que 
hoje preside. Mas impõe-se 
que o PR reconheça outra 
evidência básica: se, depois 
da revolução iniciada por 
Abril de 1974, os Comandos 
não tivessem actuado em 25 
de Novembro de 1975, hoje 
o Presidente não seria ele, 
mas o camarada Jerónimo ou 
outro “democrata” do géne-
ro. Pergunta-se: irá Marcelo 
condecorar também os heróis 
de Novembro que puseram 
fim ao PREC da esquerda 
extremista e reinstauraram 
a democracia? ■

Fra Diavolo

5ª Coluna
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