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O negacionista Louçã
F rancisco Louçã fez troça da deputada 

monárquica à Assembleia Municipal 
de Lisboa, Aline Beuvink, insinuando que 
ela tinha dito que “os comunistas comiam 
criancinhas”. Ora o que Aline Beuvink disse, 
e já há algum tempo, foi que, na fome da 
Ucrânia, de que tinha experiência directa 
familiar, uma fome política determinada por 
Estaline e pela colectivização, que causou 
mais de quatro milhões de mortos, houve 
casos de canibalismo. O que está dito e 
repetido por numerosos historiadores e, 
agora, pelo governo da Ucrânia.

Louçã (supremacista branco?) quis 
branquear o comunismo, fazendo uma 
manobra de diversão. Os comunistas 
podem não ter comido criancinhas, mas 

criaram, intencionalmente, como ins-
trumento de guerra de classes, a Fome, 
que leva ao desespero, que levou alguns 
ao canibalismo. Aconteceu mesmo. E na 
União Soviética, não só Estaline, mas um 
santo da devoção de Louçã, Trotsky, foi 
um dos grandes assassinos e chefe de as-
sassinos. Só para que se veja como é que 
os amanhãs cantam. ■

aPV descobriu  
– salazar era bruxo!
Por cá, os antifascistas entraram mes-

mo num ‘delirium tremens’. Não se 
percebe se é ainda por causa do Trump, 
se é por causa do Chega, se é por causa do 
“perigo fascista” na Polónia e na Hungria, 
se é pela Le Pen, se é porque acreditam 

que o Hitler os espera debaixo da cama se 
tiverem a desventura de lhes faltar o gás da 
justa indignação esquerdista. Mas tremem 
mesmo, e a tremura fá-los delirar.

Só assim se explica que o realizador 
António Pedro de Vasconcelos venha 
lembrar-nos os tempos da ominosa dita-
dura salazarista, segundo ele “um regime 
que construiu o Tarrafal em Cabo Verde, 
à imagem de Auschwitz”.  Salazar, além de 
ditador muito mau, devia ser bruxo, pois 
Auschwitz é de 1940 e o Tarrafal de 1936. 
Depois, em Auschwitz morreram 1.300.000 
pessoas, na maioria Judeus. No Tarrafal, 
37, a maioria comunistas, incluindo 30 
de malária. 

Os comunistas, de que APV foi, no 
PREC, um atento, se bem que modesto, 
‘compagnon de route’, matavam isso num 
quarto de hora, nos tempos do camarada 
Estaline, o “pai dos trabalhadores”, por 
muitos anos patrão do PCP, partido, segun-
do APV, agora convertido à democracia. ■
Óscares – assim nem  
o aPV pode ganhar
H ollywood aprovou agora políticas de 

inclusão. Segundo as novas regras, 
para se qualificarem para os Óscares, os 
filmes terão de “ter narrativas focadas 
em grupos sub-representados”, assim 
como filmes de Estúdios ou equipas 
de formação que incluam população 
sub-representada – “mulheres, grupos 

étnicos ou raciais, LGBTQ+ e pessoas 
com deficiências físicas ou cognitivas, 
ou que são surdas, ou têm dificuldades 
em ouvir”.

Com estas regras em vigor, o bom 
cinema teria acabado há muito.  Nem o 
APV, com um guião que contasse como 
o Hitler se inspirou no Tarrafal e em 
Salazar para fazer Auschwitz, conseguiria 
o Óscar. ■

auto-inclusão
H á já uma série de autarquias em Portu-

gal que estão a adoptar, coercivamen-
te, a chamada “linguagem inclusiva” a dos/
das, os/as, ou as/os, “população gestora”, 
“população de menos entendimento”.

Em Lisboa, a ‘Recomendação 01/068’ 
do Bloco de Esquerda, redigida pelo então 
vereador Ricardo Robles, já em 2015 se pre-
ocupava com “a negligência do governo em 
respeitar o uso de uma linguagem inclusiva”. 
De exemplar probidade, o jovem Robles, de 
ar idealista, barba cuidadosamente descui-
dada e cachecol chique, paladino da luta 
contra a especulação imobiliária, comprou 
um imóvel à Segurança Social, com emprés-
timo da CGD e do Montepio, por 347 mil 
Euros. Gastou em obras mais de 650 mil, e 
depois pô-lo à venda por 5.700.000 Euros. 
Uma corajosa tentativa de auto-inclusão 
na categoria dos “ricos” (e ricas) que eram 
os únicos que, bradava, conseguiam agora 
viver em Lisboa. ■
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Sete Dias

Em Janeiro “existiam 54.592 utentes a 
aguardar cirurgia há mais de um ano, o 

que corresponde a 20,5% do total de utentes 
inscritos em listas para operações”, revelou 
esta semana o jornal ‘Público’, citando a 
Administração Central do Sistema de Saúde.

Segundo os dados fornecidos ao matuti-
no por aquele organismo oficial, no primeiro 
mês do ano o número de pessoas inscritas 
para a realização de uma cirurgia no Serviço 
Nacional de Saúde era de 216 mil. Desses, a 
maioria (61,4%) dos inscritos estava dentro 
dos “tempos máximos de resposta garanti-
dos”. No entanto, mais de 83 mil já ultra-
passaram o tempo de espera recomendado 
e destes, mais de 54 mil estão à espera de 
cirurgia há mais de um ano.

Os “tempos máximos de resposta” 
variam de doente para doente: os casos 
classificados como “muito prioritários” de-
vem ser operados num prazo de 15 dias, 
enquanto entre os “doentes prioritários” 

o prazo recomendado é de 45 dias para 
doentes oncológicos e 60 para as restantes 
doenças. O prazo para um caso de “prio-
ridade normal” varia entre os dois meses 
(para doentes com cancro) e três meses 
(para doentes com outras patologias).

A suspensão de parte da actividade 
cirúrgica não urgente, devido à pande-
mia, teve efeitos logo em 2020: em Janeiro 
do ano passado eram 19 mil as pessoas à 
espera de cirurgia há mais de um ano, 
aumentando esse total para 35.400 em 
Maio. Depois, quando os blocos opera-
tórios fecharam totalmente, o número 
subiu para 45 mil utentes.

O facto de centros de saúde e hospitais 
estarem quase exclusivamente dedicados ao 
Covid-19 teve outros efeitos negativos devido 
à redução drástica de consultas presenciais 
de clínica geral e de especialidade, essenciais 
para a observação dos doentes e eventual 
encaminhamento para consultas de várias 

especialidades nos hospitais que poderão 
resultar em propostas para a realização de 
cirurgias. Assim, o número de pessoas ins-
critas para cirurgias diminuiu ao longo de 
2020: segundo o ‘Público’, o ano começou 
com cerca de 252 mil utentes inscritos e 
terminou com 212 mil.

Os especialistas têm referido nos órgãos 
de comunicação social que os centros de 
saúde e os hospitais só voltarão aos ritmos 
normais de atendimento de doentes não-
-Covid quando se alcançar a imunidade de 
grupo ou a taxa de vacinação se aproximar 
dos 100%, no final deste ano. 

Queixas aumentam
O Portal da Queixa revelou esta semana 

que as reclamações dirigidas ao sector da 
Saúde dispararam no último ano 73% face 
a 2019. Entre 1 de Março de 2020 e 28 de 
Fevereiro de 2021, a plataforma recebeu 
mais de 7.500 reclamações, um aumento 
de 73% face a igual período do ano ante-
rior. Em Março deste ano, já foram conta-
bilizadas 526 queixas. As categorias alvo 
do maior número de reclamações foram: 
Plano e Seguros de Saúde (124 queixas), 
Serviço Nacional de Saúde (106), Hospitais 
e Centros de Saúde (97), Grupos Privados 
de Saúde (60) e Farmácias (55).

O estudo apurou que, no mês de Março 
que agora findou, entre os três principais 
motivos de reclamação reportados pelos 
consumidores no Portal da Queixa, estão 
a impossibilidade de ser atendido por um 
médico (37%), a dificuldade no atendimen-
to telefónico (34%) e a vacinação (8%).■

análise do 
TC alemão 
atrasa 
‘bazuca’
À hora de fecho desta edição ainda 

não era conhecido o veredicto do 
Tribunal Constitucional da Alemanha, 
que há dias suspendeu a ratificação 
pelo parlamento alemão da ‘bazuca’ 
europeia, ameaçando atrasar o finan-
ciamento do Fundo de Recuperação de 
750 mil milhões de euros destinados 
aos Estados-membros.

À luz da legislação alemã, a suspen-
são do processo era compulsiva, depois 
de o movimento nacionalista de cida-
dãos Bündnis Bürgerwille ter requerido 
a análise preventiva da ‘bazuca’, por 
eles considerada um esbanjamento de 
dinheiros comunitários para os quais 
a Alemanha contribui pesadamente. 
Assim, por lei, o Tribunal Constitucional 
teve de proibir o Presidente alemão, 
Frank-Walter Steinmeier, de assinar a 
lei que ratifica o Fundo de Recupera-
ção até que os juízes se pronunciem 
sobre os aspectos legais do Fundo de 
Recuperação. 

O Bundestag (câmara baixa do par-
lamento alemão) e o Bundesrat (câ-
mara alta) já tinham ambos ratificado 
a Decisão comunitária que permite à 
Comissão Europeia endividar-se nos 
mercados para financiar o Fundo de 
Recuperação de 750 mil milhões de eu-
ros. A Decisão, contudo, tem de ser ra-
tificada por todos os Estados-membros, 
e até agora só 13 dos 27 parlamentos 
o fizeram. A suspensão alemã, por vir 
do mais forte Estado da União, suscita 
agora dúvidas sobre os ‘timings’ de 
efectivação da ‘bazuca’, uma vez que 
o TC alemão dispõe de três meses para 
proferir um veredicto.

Em Portugal, onde os socialistas 
não pensam noutra coisa que não 
seja o dinheiro que virá da Europa, o 
Governo não escondeu a sua angús-
tia pelo atraso. Ouvido na Comissão 
Parlamentar dos Assuntos Europeus, 
o ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva, disse esperar que 
o Tribunal Constitucional da Alemanha 
admita a “interpretação óbvia” de que 
o Fundo de Recuperação Europeu é um 
“instrumento excepcional” usado numa 
“condição excepcional”.

A Presidência portuguesa do Conse-
lho da União esperava ver concluída a 
ratificação pelos 27 Estados até ao final 
de Abril, mas o impasse alemão pode 
atrasar substancialmente o processo.  ■

Mais de 50.000 à espera de 
cirurgia há mais de um ano

Os primeiros elementos do contingente português que vai 
ajudar na formação das forças militares moçambicanas 

partirão para África na primeira quinzena de Abril, confirmou 
esta semana à agência Lusa o Ministério da Defesa.

Em entrevista à Lusa, o ministro português João Gomes 
Cravinho estimou em cerca de 60 militares o contingente de 
“forças especiais” que será destacado para Moçambique, au-
xiliando pela via da formação e preparação o país africano no 
combate ao terrorismo. “O que vamos destacar são formadores 
para formar fuzileiros e comandos. São militares que têm essas 
valências, forças especiais”, disse na altura Gomes Cravinho, 
frisando que decorre o planeamento com as autoridades mo-
çambicanas.

Sobre o novo acordo-quadro para a cooperação técnico-
-militar entre Portugal e Moçambique, para vigorar nos próximos 
três anos, Gomes Cravinho precisou que não contempla grandes 
alterações de conteúdo, mas representa uma “intensificação” 

da cooperação com este país, na sequência do actual contexto 
de ameaças. A cooperação técnico-militar entre Portugal e 
Moçambique existe desde 1988.

Quanto aos locais de trabalho, está previsto que os militares 
portugueses estarão no sul do país, perto de Maputo, e no cen-
tro, disse então o ministro da Defesa português. A província de 
Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é desde há cerca de 
três anos alvo de ataques terroristas e o último aconteceu no 
passado dia 24, em Palma, onde dezenas de civis foram mortos, 
segundo o Ministério da Defesa moçambicano.

A violência está a provocar uma crise humanitária com 
quase 700 mil deslocados e mais de duas mil mortes. Vários 
países têm oferecido apoio militar no terreno a Maputo para 
combater estes insurgentes, cujas acções já foram reivindicadas 
pelo autoproclamado Estado Islâmico, mas, até ao momento, o 
Governo moçambicano anda não mostrou abertura para que 
tal ajuda se efective. ■

Militares portugueses  
vão partir para Moçambique

DR

Documento exclusivo para autores  - por favor não partilhe



4 •  O DiabO, 2 de abril de 2021

Opinião Um País, Dois Destinos

DR

EDP – farsas públicas 
e interesses privados

Henrique netO

A ntónio Costa, o PS e o Governo 
tornaram-se especialistas em tratar 
problemas sérios, que seriam bem 

resolvidos num qualquer regime demo-
crático, transformando-os em farsas. Para 
isso fazem-se desentendidos em relação às 
questões que as oposições denunciam na 
Assembleia da República e, não poucas 
vezes, invertem o sentido dessas questões 
acusando os acusadores de chicana política 
e de populismo, se não de racismo, xenofo-
bia ou coisa pior. Mas não só, acontece que 
muitos comentadores de serviço nas televi-
sões compram as versões governamentais 
que fazem suas, ainda que com maior ou 
menor distanciamento pessoal.

Um exemplo do que afirmo é a ven-
da das seis barragens da EDP sem pagar 
impostos, com o ministro do Ambiente a 
justificar a venda e a não ver nada de mal 
na ausência de impostos, uma venda que 
passou de empresa para empresa, num 
bom exemplo de planeamento fiscal. Por 
sua vez, o Primeiro-ministro achou que o 
Governo não poderia ter feito nada e que 
se trata de uma questão a ser resolvida pela 
administração fiscal. Ou seja, não passa 
nada, José Sócrates licenciou à EDP cerca 
de vinte barragens por 750 milhões de eu-
ros e a empresa vendeu agora a licença de 
seis dessas barragens por 2,2 mil milhões 
isentos de impostos. 

Sobre a EDP assisti a uma farsa seme-
lhante no programa “Quadratura do Cír-
culo”. Em que a comentadora Catarina 
Mendes, quase em lágrimas, a dizer da sua 
profunda tristeza com o perigo de que a 
nossa democracia se esteja a transformar 
num campo aberto de chicana política de 
acusações pessoais, sujas e infundadas, onde 
os cidadãos sérios e as cidadãs sérias, como 
os/as do PS, deixem de amar a democracia 
e passem a não aceitar cargos públicos. No 
meio do rábula, a senhora comentadora 
concedeu que é um direito dos deputados 
na Assembleia da República criticarem o 
Governo, como fizeram no caso das barra-
gens, mas que o devem fazer com a devida 
compostura e o respeito pelos bons méto-
dos democráticos, que naturalmente são 
os do PS. 

Estou a fazer humor com a profunda 
tristeza da senhora, mas confesso que eu 
próprio estive a ponto de ficar comovido 

com tanta devoção à democracia e a tentar 
descobrir a razão por que a líder do grupo 
parlamentar do PS se terá recusado a votar a 
alteração às leis eleitorais existentes, leis que 
se propunham acabar com o monopólio dos 
partidos de escolherem os seus deputados, 
passando estes a serem escolhidos em parte 
pelos eleitores portugueses. Leis que foram 
propostas por alguns milhares de cidadãos 
e negadas pelo grupo parlamentar do PS, 
entre outros. Pelo meio, claro que também 
pensei que raio de democracia será esta 
onde a líder parlamentar de um partido – e 
não dos outros – pode estar semanalmente 
travestida de comentadora a comentar as 
decisões do seu governo. Mistérios da “de-
mocracia” portuguesa.

Infelizmente, a minha perplexidade 
não terminou com a profunda tristeza de 
Catarina Mendes, ainda que sem grande 
surpresa. Os dois restantes comentadores 
também contribuíram para enrolar o deba-
te, restringindo-o apenas à questão da venda 
das barragens e sem enquadrar o tema na 
questão mais geral da promiscuidade entre 
a política e os negócios, porque esse era, é, 
o verdadeiro tema. Por exemplo, divergiram 
sobre se o Governo de António Costa é a 
favor ou contra os grandes grupos econó-
micos. Espanto meu, então não sabem que 
o Governo é a favor de uns, os que estão 
abertos ao favorecimento, mas não a outros, 
felizmente a maioria, que têm de afrontar 
a má vontade geral do Governo para com 
as empresas? Pensemos, por exemplo, no 
caso da SONAE, que um dos comentadores 
deve conhecer bem e que suspeito, por ex-
periência passada, não ter os favores do PS. 

Naquele pretenso debate, todos os parti-
cipantes mostraram ainda ter má memória. 

Por exemplo, ninguém recordou a história 
do ex-ministro Manuel Pinho e do primeiro 
negócio das barragens, negócio agora en-
tregue à Justiça, o qual poderia conduzir a 
perguntar a razão de um juiz ter complicado 
a acusação, manobra felizmente revertida 
pelo Tribunal da Relação. Ou porque não 
foi recordado o facto de muitos dos ór-
gãos sociais da EDP serem historicamente 
preenchidos pela fina flor dos políticos do 
PS e do PSD? Dezenas de empregos bem 
pagos, a lista é pública e não acredito que 
os comentadores do programa a não conhe-
çam. Ou será que também não conhecem 
as razões porque os portugueses, famílias 
e empresas, pagam a mais cara energia da 
União Europeia, ou o que acontece com os 
preços escandalosos pagos aos produtores 
da energia eólica, que detêm o monopó-
lio da produção? Será que também nunca 
ouviram falar de que nos últimos dez anos 
três secretários de Estado – um do PSD e 
dois do PS – foram à vida por mostrarem 
vontade de colocar alguma ordem e decên-
cia no favorecimento dos governos para 
com a EDP? Suponho que também não 
sabem, ou não desconfiam, que a EDP é, 
porventura, o maior comprador nacional 
de tempo de antena nas televisões nacio-
nais? Ou será que não sabem que António 
Costa borregou na véspera de uma decisão 
da Assembleia da República, que iria votar 
o pagamento pela empresa de uns tantos 
milhões, inviabilizando-o?

Para ser justo relativamente ao pro-
grama “Quadratura do Círculo”, acredito 
que não exista uma intenção deliberada 
daqueles dois comentadores em defender 
o Governo e os interesses que lá habitam. 
Acredito, isso sim, que existe ideologia a 
mais e profundidade de análise a menos. 

Quanto a Catarina Mendes é uma pró, isto 
é, uma profissional da política altamente 
competente, um membro ilustre da família 
socialista, razão porque penso que nenhum 
democrata esperaria que ela pudesse ser 
uma comentadora qualificada e indepen-
dente. Ou que fizesse parte e dominasse um 
programa que no seu início tinha elevada 
qualidade, qualidade que José Magalhães 
nunca colocou em causa, honra lhe seja 
feita.

Uma nota adicional para identificar mais 
uma distração da “Quadratura do Círculo” 
durante o debate. O Primeiro-ministro pas-
sou o assunto da EDP para a autoridade 
tributária, já que o ministro nem isso fez, 
mas apenas porque um secretário de Estado, 
irmão de Catarina Mendes, produziu há um 
ano alterações à lei dos benefícios fiscais 
onde: (1) se alargou a lei a processos de 
“restruturação” com a isenção de imposto 
de selo; (2) se introduziu a palavra “entida-
des” em substituição da palavra “empresas”, 
com efeitos muito valiosos para a EDP, dado 
que as várias empresas envolvidas na venda 
podem ser consideradas uma única entida-
de. Ou seja, não digo que a lei foi fabricada 
para ter o efeito que prevejo, porque não 
o posso provar, mas posso antecipar que 
se a administração fiscal se decidir por um 
qualquer imposto neste processo, o tribunal 
dará razão à EDP, algures nos próximos 
dez anos. 

Tudo isto é possível porque o PS substi-
tuiu há muito a defesa do interesse nacional 
por uma poderosa e profissional máquina 
de propaganda herdada de José Sócrates 
e renovada por António Costa, a qual não 
brinca em serviço, razão para tantos pro-
gramas televisivos condescendentes com 
o poder e para tanto debate faz de conta. 
Infelizmente, o PS conta também com um 
Presidente da República apenas interessado 
na sua popularidade. 

Acresce que no PS todas as nomeações 
para cargos públicos passam pela perma-
nente preocupação em evitar desalinha-
mentos relativamente a quaisquer versões 
oficiais a descodificar publicamente. Tam-
bém a presente pandemia criou o clima 
conveniente para que todas as notícias que 
não sejam as da doença sejam desvalorizadas 
pelos meios de comunicação. É um caso de 
tempestade perfeita, que criou uma forte 
impunidade para com as farsas organizadas 
pelo poder e destinadas a desvalorizar os 
erros da governação e a promover interesses 
particulares.

Interesses, por vezes ideologias, que cau-
sam elevados prejuízos à economia portu-
guesa e nos mantêm como um dos países 
mais pobres da União Europeia. Questões 
como a da EDP, da TAP, do aeroporto, da 
ferrovia, do hidrogénio, do Sistema Nacio-
nal de Saúde e das tragédias dos lares de 
idosos, até à farsa do PRR, são temas essen-
ciais da governação que o Governo ignora 
ou transforma em histórias mal contadas, 
iludindo a sua importância através de go-
vernantes e de comentadores especialistas 
na lateralização dos grandes problemas 
nacionais. ■
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Regressa a 
megalomania

A nova e cara “utopia socialista”: ver comboios a passar…

De tempos a tempos o 
Fontismo renasce e os 
Ministros avançam com 

notícias de milhões para se gastar 
em obras públicas sem qualquer 
plano ou estratégia. Agora, um 
dos brinquedos mais apetecíveis 
é o comboio – meio de transporte 
ignorado durante décadas pelos 
vários Executivos socialistas e ago-
ra “descoberto” pelo polémico 
ministro esquerdista Pedro Santos. 

Quando, no final da Monar-
quia, se fizeram as primeiras linhas 
férreas, o país emitiu dívida a cem 
anos... Agora, Pedro Nuno Santos, 
titular do Ministério das Infraestru-
turas e Habitação, fala em apostar 
na ferrovia, um meio de comu-
nicação que descobriu há cinco 
minutos. A solução passa sempre 
por emitir mais dívida. E os nossos 
parceiros únicos, os espanhóis, já 
não se mostram disponíveis para 
caprichos irrealistas.

O Governo quer manter o 
comboio nocturno Lusitânia, que 
ligava Lisboa e Madrid e foi sus-
penso por causa da pandemia. No 
final de uma reunião informal, por 
videoconferência, dos ministros 
responsáveis pelos Transportes dos 
Estados-membros da União Euro-
peia (UE), Pedro Nuno Santos, 
questionado sobre a manutenção 
deste comboio disse que “é muito 
importante”, referindo que ainda 
há “muito trabalho a fazer com a 
operadora espanhola Renfe” e sa-
lientando que, do lado português, 
é possível encontrar financiamen-
to, mas que é preciso “fazê-lo com 
os espanhóis”.

Espanha rejeita
O Governo espanhol tem afas-

tado a ideia de voltar aos comboios 
nocturnos internacionais, tendo 
em conta que está prevista, para 
2023, uma ligação entre Lisboa e 

Madrid em Alta Velocidade.

Pedro Nuno Santos voltou 
ainda a pedir uma “avaliação do 
caminho que a UE fez até aqui, da 
liberalização e dos pacotes ferro-
viários em função de resultados” 
e não “do grau de abertura e li-
beralização”.

“Temos de perceber hoje se a 
política seguida nas últimas três 
décadas produziu os resultados 
esperados. Sabemos que houve 
uma estagnação no crescimento 
do transporte de mercadorias e 
um crescimento residual nos pas-
sageiros”, indicou.

“Temos de perceber o que fa-
lhou, o que não está a resultar e 
para nós é muito claro que a falta 
de investimento é uma das razões 
principais”, referiu.

O ministro frisa – numa confe-
rência no âmbito da presidência 
da União Europeia – que a libera-
lização no transporte ferroviário 
“falhou no aumento da quota” 
face ao rodoviário e aéreo,

Num discurso na abertura 
da conferência de lançamento 
do Ano Europeu do Transporte 
Ferroviário 2021, o governante 
questionou a eficácia deste mode-
lo, que abriu aos privados a gestão 
de linhas ferroviárias um pouco 
por toda a Europa.

Pedro Nuno Santos é do PS 
de esquerda dura e ninguém se 
admirou de o ouvir dizer que “a 
política europeia para as ferrovias 
nos últimos 30 anos sempre foi de 
abertura e liberalização progressi-
va do mercado” e acrescentar que 
“independentemente da opinião 
de cada um e da sua posição ideo-
lógica é um facto indiscutível que 
a liberalização falhou, para já, em 

aumentar a quota modal para a 
ferrovia”.

Segundo Pedro Nuno Santos, 
é “impossível saber se estas políti-
cas evitaram uma queda maior ou 
se são responsáveis por manter a 
estagnação”, referiu, apontando 
que “o facto de haver agora múl-
tiplas iniciativas para promover o 
transporte internacional de pas-
sageiros mostra que o mercado, 
que foi liberalizado em 2010 para 
estas ligações, não está a responder 
como esperado”.

O ministro concluiu depois 
que o mercado “não irá, por si 
próprio, providenciar os serviços 
que a sociedade considera impor-
tantes ou até essenciais”.

Não “é garantido que o merca-
do ferroviário resultante da aplica-
ção dos quatro pacotes ferroviários 
seja mais aberto e competitivo, 
visto que já estamos a assistir a 
movimentos de concentração nos 
grandes operadores, às custas dos 
pequenos, quer sejam privados ou 
públicos”, insistiu ainda.

Elisa defende 
expansão
Atacada do mesmo mal das 

obras públicas megalómanas, tam-
bém a comissária europeia para a 
Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, 
garantiu “total apoio” para expan-
dir a ferrovia na União Europeia 
(UE), apelando ao investimento 
na modernização e em conexões 
regionais.

Elisa Ferreira, que intervi-
nha na sessão de encerramento 
da Conferência de lançamento 
do Ano Europeu do Transporte 
Ferroviário 2021, organizada pela 
presidência portuguesa do Conse-
lho da UE, disse estar “convencida 
da importância crítica da ferrovia 

para a economia europeia e para 
a transição verde da Europa”, su-
blinhando o facto de ser o meio 
de transporte “mais seguro” e, “o 
mais importante”, ser sustentável.

Nesse sentido, a comissária 
europeia garantiu aos Governos 
europeus que têm o seu “total 
apoio para expandir a utilização 
da ferrovia, tanto para passagei-
ros como para carga”, sendo nesta 
dimensão que a Europa enfrenta 
“um verdadeiro desafio”.

“Os nossos dados mostram que 
a ferrovia apenas representa 10 
por cento do transporte de passa-
geiros na Europa, contra 80 por 
cento para as estradas. É bastante 
dramático”, destacou, acrescentan-
do que, “as figuras para a carga 
não são muito melhores”, onde o 
comboio representa 18 por cento 
do transporte de carga, contrastan-
do com 75 por cento nas estradas.

Ora, de acordo com a comis-
sária, o aumento da utilização da 
ferrovia em ambos os casos pode 
“reduzir significativamente as 
emissões de dióxido de carbono 
e aumentar significativamente a 
qualidade de vida, mais conforto e 
mais qualidade, menos congestio-
namento e frustração”, enumerou.

A responsável pela política 
de coesão na Comissão Europeia 
lembrou que a UE já procedeu a 
investimentos na ferrovia ao lon-
go dos últimos anos, esperando, 
em 2023, que “cerca de 580 mil 
quilómetros de novas linhas ferro-
viárias” estejam construídos, bem 
como “quase seis mil quilómetros 
de reconstrução de linhas ferrovi-
árias existentes”.

De acordo com Elisa Ferreira, 
há três princípios que devem orien-
tar o investimento na ferrovia, no-
meadamente na modernização das 
infraestruturas ferroviárias, bem 
como o investimento em ferrovias 
de fácil acesso e utilização, garan-
tindo a “acessibilidade para todos 
os cidadãos, especialmente para 
aqueles com mobilidade reduzida”.

Viagens 
transfronteiriças
“Ainda é difícil na Europa 

comprar bilhetes para viagens 
transfronteiriças. Isto requer fre-
quentemente dois bilhetes de 
duas fontes diferentes. Isto não 
é aceitável. O preço e os horários 
raramente estão em harmonia”, 
criticou a comissária, defenden-
do ainda a necessidade de “uma 
melhor intermodalidade, onde os 
passageiros possam transitar para 
comboios, aeroportos e metros 
com parques de estacionamento 
por perto”.

Por último, a responsável ape-
lou ao investimento em conexões 
regionais, considerando que “boas 
conexões são vitais para o desen-
volvimento regional”.

“Estamos dispostos a investir 
nesta interoperabilidade através 
de programas de coesão. Precisa-
mos de garantir que as principais 
linhas europeias se unam a linhas 
regionais, para que nenhuma re-
gião, nenhum país, fique para 
trás”, assegurou.

Elisa Ferreira salientou que 
a União Europeia está a apostar 
num “futuro mais verde, mais 
sustentável, com mais tecnologia 
digital”, e, nesta “nova paisagem, 
a ferrovia deve desempenhar um 
papel fundamental”.

“Agora, mais do que nunca, é 
tempo de expandir o uso da fer-
rovia. Agora é tempo de garantir 
que todas as regiões têm infraes-
truturas modernas e fortes redes 
de ligação. Agora, é tempo para 
serviços mais inteligentes, mais 
acessíveis, e mais focados nos uti-
lizadores. Agora é a altura perfeita 
para o ano europeu da ferrovia”, 
concluiu.

Entretanto, o Governo alargou 
até 15 de Abril a suspensão dos 
voos com o Reino Unido e Brasil 
e o isolamento profilático de 14 
dias passa também a aplicar-se à 
fronteira terrestre para países de 
alto risco, o que afecta a ferrovia. ■

De repente, os socialistas, que sempre estiveram de costas 
voltadas para a ferrovia, descobriram um novo brinquedo: o 

comboio. Mas as suas brincadeiras não correspondem a qualquer 
estratégia: são apenas formas de esbanjar dinheiro à toa.

por Maria COsta
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Política Promulgação de apoios sociais marca o primeiro confronto           aberto entre o Presidente da República e o Governo socialista

Ps aposta no ‘tudo ou nada’
a promulgação dos diplomas que reforçam apoios 

sociais em quadro de pandemia levaram a um “braço 
de ferro” político e constitucional que promete estar 
para lavar e durar. É o primeiro confronto sério entre 

o Presidente oriundo do PSD e o Governo do PS 
viabilizado pela extrema-esquerda. E também o primeiro 

desentendimento parlamentar em que todas as 
bancadas, sem excepção, se coligam contra os socialistas. 

Que quererá antónio Costa ao provocar este confronto?

por Marta BritO

De surpresa, ao fim da tarde de 
quarta-feira, o Primeiro-Ministro 
António Costa anunciou ao país 

o que todos os observadores diziam que 
ele não faria: o envio de um conjunto de 
diplomas da Assembleia da República, 
adoptando medidas sociais urgentes para 
a situação pandémica, à fiscalização urgente 
do Tribunal Constitucional. O seu gesto, 
em resposta à promulgação presidencial, 
manterá agora em ebulição as relações insti-
tucionais – não só com Belém, mas também 
com uma maioria parlamentar que vai da 
esquerda à direita.

No início do seu segundo mandato, à 

beira de uma crise nas relações institucio-
nais entre Belém e São Bento, Marcelo 
deixara o recado a Costa: atenção, que o 
Governo não tem uma “maioria parlamen-
tar absoluta”. Essa condicionante óbvia, a 
que Marques Mendes chamara dias antes 
“um defeito de fabrico”, tornou-se parti-
cularmente pertinente e aguda a meio 
desta semana, quando a promulgação dos 
três diplomas (ver caixa, nestas páginas) 
pôs o Presidente em rota de colisão com 
o Primeiro-Ministro. Pela primeira vez 
com gravidade desde 2016. Mas poucos 
esperariam que António Costa contra-
-atacasse com tanta veemência. Vamos 
por partes.

O confronto está a desenrolar-se à vista 
do País, tendo por palco o hemiciclo parla-
mentar: da direita à esquerda, todos os par-
tidos ali representados (com a excepção do 
PS) fizeram aprovar várias medidas de apoio 
social no âmbito do estado de emergência. 
Foi aquilo a que os socialistas chamaram 
“uma coligação negativa” destinada a impor 
ao Executivo os critérios de uma política 
contrária à consignada no Orçamento: uma 
política que obriga António Costa a abrir 
os cordões à bolsa e a gastar mais do que 
previa em mecanismos de apoio social a 
famílias e empresas fragilizadas pela crise.

Precisamente, o Governo alegou desde o 

início da semana que os três diplomas apro-
vados na Assembleia da República violam 
a chamada “lei-travão”, inscrita no n.º 2 do 
artigo 167º da Constituição, que proíbe os 
deputados de apresentarem iniciativas “que 
envolvam, no ano económico em curso, 
aumento das despesas ou diminuição das 
receitas do Estado previstas no Orçamento”.

Argumentos do PR
Jurista experimentado, para mais ca-

tedrático de Direito Constitucional, o PR 
promulgou os diplomas da discórdia reco-
nhecendo, à cabeça, que, “como é óbvio, 
dispõe o Governo do poder de suscitar a 
fiscalização sucessiva da constitucionalidade 

R ecorde-se que o Parlamento apro-
vou alterações a três decretos-lei 
do Governo relativos a apoios 

sociais, relacionados com economia, saú-
de e educação. Os três diplomas tiveram 
origem em apreciações parlamentares 
– um instrumento jurídico que permite 
alterar ou fazer cessar a vigência de um 
decreto-lei do Governo (que, de outra 
forma, não passa pelo crivo do Parlamen-
to) – apresentadas por BE e PCP, embora 
os textos finais tenham tido contributos 
de todas as bancadas.

Em causa estão três diplomas: um alar-
ga o universo e o âmbito dos apoios sociais 
previstos para trabalhadores independen-
tes, gerentes e empresários em nome in-
dividual; outro aumenta os apoios para os 
pais em teletrabalho; e um terceiro que es-
tende o âmbito das medidas excepcionais 
para os profissionais de saúde no âmbito 
da pandemia e, também, à recuperação 
dos cuidados primários e hospitalares não 
relacionados com Covid-19.

Na votação final global, em 3 de Março, 
os diplomas foram aprovados, com o voto 
contra isolado do PS, nos alargamentos dos 
apoios económicos e na saúde, e a absten-
ção dos socialistas e da IL, no das famílias 
(as restantes bancadas e deputados votaram 
a favor dos três textos).

No diploma que “mexe”, sobretudo, 
com os apoios económicos, o Parlamento 
alterou o decreto-lei do Governo n.º 6-E/ 
2021, que estabelece mecanismos de apoio 
no âmbito do estado de emergência.

Em concreto, o Parlamento alargou 
o universo de beneficiários das medidas, 
que já incluía no decreto do Governo os 
trabalhadores independentes, gerentes e 
empresários em nome individual (ENI). 
No caso destes últimos, foi introduzida pela 
Assembleia a expressão “com e sem conta-
bilidade organizada e independentemente 
de terem trabalhadores a cargo”.

O Parlamento criou ainda um novo 

ponto neste artigo que estabelece que, 
para efeitos dos cálculos dos apoios, seja 
“considerado o rendimento médio anual 
mensualizado do trabalhador no ano de 
2019”.

O texto final que saiu do Parlamento 
acrescenta ainda um novo artigo em rela-
ção ao do Governo: “São beneficiários da 
medida APOIAR + SIMPLES do Programa 
APOIAR (…) os ENI sem contabilidade 
organizada, independentemente de terem 
trabalhadores a cargo”.

No diploma relativo às famílias, o Par-
lamento alterou o decreto-lei 8-B/2021, 
que estabelece um conjunto de medidas 
de apoio no âmbito da suspensão das acti-
vidades lectivas e não lectivas presenciais.

No decreto do Governo dizia-se que os 
apoios excepcionais às famílias “não são 
cumuláveis com outros apoios excepcionais 
ou extraordinários criados para resposta à 
pandemia”.

O Parlamento eliminou esta referência, 
criando regimes diferenciados: nas famílias 
monoparentais com filho ou dependente 
a cargo menor de 12 anos, “o progenitor 
pode optar pelo regime de teletrabalho ou 
pelo apoio excepcional à família, ainda que 
existam outras formas de prestação da acti-
vidade, nomeadamente por teletrabalho”.

Já nas famílias com pelo menos um filho 
ou dependente a cargo menores de 12 anos, 
“um dos progenitores pode optar pelo apoio 
excepcional à família, ainda que existam 
outras formas de prestação da actividade, no-
meadamente por teletrabalho e mesmo que 
o outro progenitor esteja em teletrabalho”.

Finalmente, nas famílias com filhos ou 
dependentes com deficiência ou doença 
crónica, “um dos progenitores pode optar 
pelo apoio excepcional à família, ainda 
que existam outras formas de prestação da 
actividade, nomeadamente por teletrabalho 
e mesmo que o outro progenitor esteja em 
teletrabalho”.

Os decretos de reforço dos apoios sociais
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PolíticaPromulgação de apoios sociais marca o primeiro confronto           aberto entre o Presidente da República e o Governo socialista

Ps aposta no ‘tudo ou nada’
dos diplomas agora promulgados, como já 
aconteceu noutros ensejos: é a Democracia 
e o Estado de Direito a funcionarem”. Ante-
cipando a tempestade, Marcelo defendia-se 
com uma extensa fundamentação teórica.

Antes de mais – argumentava o Chefe 
do Estado – a promulgação das medidas da 
“coligação negativa” que incomodaram Cos-
ta “corresponde, em diversas matérias, na 
substância e na urgência, a necessidades da 
situação vivida” e estão “cobertas, em parte, 
por legislação do Governo”. Depois, embora 
os diplomas em causa “impliquem aumento 
de despesas ou redução de receitas”, estes 
são “de montantes não definidos à partida, 
até porque largamente dependentes de 
circunstâncias que só a evolução da pan-
demia permite concretizar. E, assim sendo, 
deixando em aberto a incidência efectiva 
na execução do Orçamento do Estado”.

Desmontando a argumentação socia-
lista, Marcelo recordava que “o próprio 
Governo tem, prudentemente, enfrentado 
a incerteza do processo pandémico, quer 
adiando a aprovação do Decreto de Exe-
cução Orçamental, quer flexibilizando a 
gestão deste, como aconteceu no ano 2020”. 
O Presidente colocava a questão, portanto, 
no campo da política, e aqui ‘puxava dos 
galões’ ao sublinhar a sua indesmentível 
“preocupação de evitar agravar querelas po-
líticas, em momentos e matérias sensíveis”. 

Neste caso concreto, em que se verifica 
um “confronto entre Governo minoritário 

e todos os demais partidos com assento 
parlamentar”, a mais elementar prudência 
recomenda – dizia Marcelo – “a concertação 
de posições e não a afrontamento, sobre-
tudo numa crise tão grave, a exigir espírito 
de diálogo e não espírito de dissensão ou 
discórdia, e muito menos um clima de crise 
política, a todos os títulos indesejável”.

Ironia forçada
Insistindo em que “os diplomas podem 

ser aplicados, na medida em que respeitem 
os limites resultantes do Orçamento do 
Estado vigente”, o PR afirmava ser “visível o 
sinal político dado pelas medidas em causa, 
e não se justifica o juízo de inconstitucionali-
dade dessas medidas, o que, aliás, parece ser 
confirmado pela diversa votação do partido 
do Governo em diplomas com a mesma 
essência no conteúdo, ora abstendo-se ora 
votando contra”.

A rematar, Marcelo atirava ao coração do 
Executivo socialista ao chamar “a atenção 
para o essencial do presente debate: de um 
lado, não há Governo com maioria parla-
mentar absoluta, sendo essencial o cumpri-
mento da legislatura de quatro anos. Do ou-
tro lado, os tempos eleitorais podem levar, 
por vezes, as oposições a afrontamentos em 
domínios económicos e sociais sensíveis”. 
Por isso – concluía – “compete ao Presiden-
te da República sublinhar a importância 
do entendimento em plenas pandemias 
da saúde, da economia e da sociedade”, 
“sensibilizando o Governo para o diálogo 
com as oposições e tornando evidente às 
oposições que ninguém ganharia com o 
afrontamento sistemático, potencialmente 
criador de uma crise lesiva para Portugal e, 
portanto, para os Portugueses”.

Encostado à parede pela argumentação 
de Belém, António Costa começou por 
reagir com ironia forçada ao considerar 
que a promulgação dos diplomas do Par-
lamento sobre reforço de apoios sociais 
faz uma interpretação “rica, inovadora” do 
texto constitucional. Mas parecia, apesar 
de tudo, rendido à força institucional de 
Belém. Questionado sobre se o Governo 
tencionava recorrer ao Tribunal Constitu-
cional, através de um pedido de fiscaliza-
ção sucessiva, António Costa respondeu: 
“Vamos ler a mensagem do Presidente da 
República com toda a atenção”.

Ratoeira
Nesse momento, a generalidade dos ob-

servadores parlamentares considerava como 
cenário mais provável que Costa evitasse um 
“braço de ferro” com o Presidente, que na-
turalmente surgiria se enviasse os diplomas 
à fiscalização do Tribunal Constitucional. 
Esperava-se, portanto, que o líder socialista, 
no seu habitual estilo oblíquo, adiasse um 
confronto directo com Marcelo, fingisse 

que “engolia” a promulgação presidencial 
e acabasse por boicotar, na prática, caso a 
caso, o reforço de verbas para os apoios 
decididos nos diplomas. 

Simplesmente, Costa entendeu (e esta é 
a principal leitura política dos acontecimen-
tos desta semana) ter chegado o momen-
to de se libertar da “tutela” presidencial, 
aproveitando precisamente o pretexto de, 
no exercício dessa tutela, Marcelo ter desta 
vez “esticado a corda”. Dir-se-ia que o PR 
provocou Costa a reagir com ênfase – e que 
Costa “caiu” conscientemente na ratoeira.

Porquê? – perguntar-se-á. Na verdade, 
Costa não arrisca muito: o “arranjinho” 
parlamentar com a extrema-esquerda já 
tinha azedado há meses e o PSD, com as 
autárquicas no horizonte, não podia já dar-
-se ao luxo de prolongar o “namoro” mal 
correspondido com o PS. Perdido por cem, 
perdido por mil: o pedido de verificação 
urgente da constitucionalidade apenas for-
maliza uma guerra parlamentar que já exis-
tia, com a vantagem de Costa poder fazer o 
papel de “grande defensor” da legalidade 
constitucional e do rigor orçamental – algo 
que todas as pessoas bem informadas sabem 
ser uma falácia, mas que “passa bem” nos 
‘flashes’ televisivos.

Com Marcelo, oficialmente não há con-
flito: apenas confronto de pontos de vista, 
que ambos vão fazer os possíveis por desva-
lorizar. Mas ninguém tem ilusões de que, a 
partir desta semana, nada será como dantes 
na relação entre o Executivo socialista e o 
Presidente da República.

Nos ‘mentideros’ da política circulou 
ainda, esta semana, a possibilidade de o 
gesto desafiante de António Costa signi-
ficar disponibilidade para, se necessário, 
enfrentar uma crise política e ir a eleições 
antecipadas. Mas esse cenário parece ainda 
incipiente, num momento em que se aguar-
da o veredicto do Tribunal Constitucional. 

Todos contra
O gesto de Costa teve o condão de re-

forçar ainda mais a “coligação negativa” no 
Parlamento. À hora de fecho desta edição, 
todos os partidos censuravam o Primeiro-
-Ministro. 

Cecília Anacoreta Correia, porta-voz do 
CDS, referiu que está em causa um “pro-
blema político e social”, tendo em conta 
a “necessidade de assegurar condições 
de dignidade de vida a quem mais sofre 
com a pandemia”. Os democratas-cristãos 
consideraram que o “Governo foge” dessa 
“prioridade”, o que “deixa sem resposta 
trabalhadores independentes, empresários 
em nome individual, pais em teletrabalho 
e profissionais de saúde”.

O CDS considerou que remeter a deci-
são para o TC, “em vez de procurar o diá-
logo ou o compromisso”, é “o maior gesto 
de falência política que o Governo podia 
ter”. “Este braço de ferro entre um Governo 
minoritário e os partidos que o viabilizaram 
deixa nos portugueses as maiores dúvidas 
sobre esta solução governativa”, sublinhou.

O Chega, por seu turno, sublinha o 
isolamento de Costa. André Ventura, de-
putado e líder do partido, diz ser “evidente 
o desconforto e o clima de conflitualidade 
que se adensa entre o Primeiro-Ministro 
e o Presidente da República”. “Ouvimos 
António Costa tentar colar uma interpre-
tação da Constituição, dos limites, da des-
configuração do OE a Marcelo Rebelo de 
Sousa e torna-se evidente que há um clima 
de desconforto progressivo entre Marcelo 
Rebelo de Sousa e António Costa”, realça.

O deputado do Chega considera que 
se nota que “o primeiro-ministro está a 
ficar cada vez mais isolado na AR”. Sobre 
a decisão de enviar os diplomas para o 
Constitucional, Ventura diz que “é sur-
preendente” que seja usado o argumento 
da norma-travão “quando nunca se preo-
cupou com isso em cenários anteriores”. 
“O Governo está preocupado porque não 
eram estes apoios que queria dar aos tra-
balhadores independentes (…) e porque 
não tem dinheiro para pagar”, justifica o 
deputado.

Adão Silva, do PSD, considerou que 
“está de acordo com a posição do Presidente 
da República”. “Em vez de [o primeiro-
-ministro] estar a dizer que o PR tem uma 
interpretação criativa da Constituição, o 
PSD reclama que o Governo tenha solu-
ções criativas para os portugueses”, atirou 
o social-democrata. É preciso “encontrar 
soluções boas, promotoras, integradoras” 
das pessoas, das famílias, dos empregado-
res, das empresas. O PSD admite que “o 
Governo está no seu direito” de recorrer 
ao TC, mas recusa-se a entrar no “exercí-
cio que procura junto do TC resolver um 
problema quando o grande problema está 
fora do TC, nas pessoas, nas empresas, nas 
famílias e nas suas carências”.

“Mesmo que o TC viesse a dar razão 
ao Governo, sobrava sempre o essencial, a 
solução do problema das pessoas”, insiste 
o líder da bancada do PSD, que pede que 
os portugueses “não sejam usados como 
campo de batalha entre o Presidente da 
República e o primeiro-ministro”.

Falando pelo PCP, João Oliveira consi-
derou que “a decisão é um erro” porque 
“o Governo devia estar concentrado em 
concretizar apoios sociais necessários e não 
a encontrar obstáculos para adiar ou atrasar 
medidas de apoio”.

A decisão do Governo é uma «querela 
política com o Parlamento», diz por seu tur-
no o Bloco de Esquerda. Reagindo à decisão 
de Costa, Pedro Filipe Soares realçou que “o 
que está em causa não é um problema de di-
nheiro”. “Portugal não tem executado como 
deveria os apoios à economia e às famílias, 
é dos países que menos gasta para conter os 
efeitos negativos da pandemia em apoios à 
família ou economia e teve uma folga em 
2020 de cerca de 7 mil milhões de euros 
por isso não é um problema de dinheiro”, 
disse. E Pedro Filipe Soares conclui que há 
uma “querela política com o Parlamento”, 
um “jogo partidário que não ajuda a dar 
segurança e tranquilidade às pessoas”. ■

O Parlamento introduziu novos pon-
tos não incluídos no decreto do Governo, 
como a obrigatoriedade de serem servi-
das refeições nas escolas aos alunos mais 
carenciados, a possibilidade do acolhi-
mento, em estabelecimentos de ensino, 
creches ou amas, dos filhos de docentes 
e a proibição de anulação de matrícula 
ou cobrança de juros ou penalidades por 
falta ou atraso no pagamento das mensa-
lidades escolares.

Em terceiro lugar, a Assembleia alte-
rou o decreto-lei 10-A/2021, que estabele-
ce mecanismos excepcionais de gestão de 
profissionais de saúde para realização de 
actividade assistencial, no âmbito da pan-
demia da doença Covid-19. O Parlamento 
acrescentou, no âmbito do decreto, que 
os mecanismos de gestão previstos na 
lei também podem ser utilizados “para 
a recuperação da actividade assistencial 
que foi suspensa, ao nível dos cuidados 
de saúde primários e dos cuidados hos-
pitalares”, e não apenas com as funções 
directamente ligadas à pandemia. ■
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Opinião Se o povo lesse sobre política como lê sobre desporto, o país seria outro...

Brasil: entre a crise 
e os anos de glória
O Brasil é uma nação com uma cul-

tura imensa e extremamente va-
riada, mas tem um problema que 

não a deixa desenvolver-se, tanto política 
como socialmente: a cultura. Não necessa-
riamente que a cultura seja directamente 
responsável pela crise, em particular pelos 
índices de corrupção e, como consequên-
cia, das desigualdades entre as unidades 
federativas. Para tratar melhor este tema, 
não posso deixar de reflectir sobre a sua 
dimensão histórica desde 1889, ano em 
que a monarquia foi abolida.

Nos finais do século XIX e inícios do sé-
culo XX, a política brasileira encontrava-se 
à procura de uma definição do seu sistema 
político. Para tal, houve uma reinterpreta-
ção brasileira do modelo norte-americano, 
podendo destacar-se os símbolos nacionais 
e a sua identificação, evidenciando-se que 
desde 1889 até 1968 chamávamos ao actual 
Brasil de Estados Unidos do Brasil. Isto 
mostra o quão indefinido era o sistema 
político e quanto precisava de influência 
internacionais. 

Apesar da falta de afirmação da identi-
dade brasileira, existia uma certa estabili-
dade económica, independentemente da 
crise do café com leite, 
no final da 1.ª Guerra 
Mundial, da criação 
do Partido Comunista 
Brasileiro e da Acção 
Integralista Brasileira, 
dois partidos que difi-
cultaram a estabilidade 
social nas décadas de 30 
e 40. Assim, os anos de 
ouro e de crescimento 
no Brasil foram durante 
o mandato de Juscelino 
Kubitschek, onde final-
mente se encontrara um 
padrão único na cultura 
e a sua afirmação inter-
nacional. A construção 
de Brasília demonstrou 
uma nova perspectiva 
da arquitetura brasi-
leira, além de ser uma 
grande causa para um 
novo sistema político 
contemporâneo. 

Todavia, em 1960 o povo brasileiro es-
colhe Jânio Quadros para suceder a Kubits-
chek, o que provocou uma imensidão de 

escândalos de corrupção. Em 1964 houve 
uma transição de uma democracia para 
uma ditadura militar, mas uma ditadura 
militar com a ambição de estabilizar e não 
de afirmar qualquer ideologia ou combate à 

liberdade de expressão. 
Porém, este objetivo 
não foi alcançado e a 
cessão de direitos civis 
e políticos foram cons-
tantes até que, em 1985, 
Tancredo Neves ganha 
as eleições, acabando 
finalmente o regime 
militar. É a partir daí 
que a economia cai. 

Os presidentes mi-
litares deixaram um 
défice externo de 1,2 
triliões de dólares e 
a dívida pública das 
unidades federativas 
e municípios atingiu 
valores exorbitantes. 
Com a Nova Repúbli-
ca, o presidente José 
Sarney procurou a es-
tabilidade económica, 
que foi alcançada já 

com o sucessor, Fernando Collor. Não que 
as políticas neoliberais tenham sido o pro-
blema, mas sim a falta de competitividade 
em resolvê-lo, sendo que em 1995 toma 

posse o presidente Henrique Cardoso, que 
no primeiro mandato deixou um legado 
de retoma da estabilidade. Infelizmente o 
seu segundo mandato originou – apesar 
de todas as políticas sociais e a redução dos 
índices de pobreza e de analfabetismo – a 
continuação das desigualdades, algo que 
levou em 2002 à vitória de Lula da Silva, 
candidato opositor às políticas de Henri-
que Cardoso e do seu partido, o PSDB. A 
economia cresceu e os programas sociais 
deram resultado, tanto que nos seus dois 
mandatos o IDH (Índice de Desenvolvimen-
to Humano) subiu de 682 a 739. 

Com os escândalos de interesses eco-
nómicos privados em 2007, a confiança do 
povo brasileiro no presidente Lula e no PT 
diminuíram gradualmente. Esta foi uma 
situação em que todo o desenvolvimento 
foi cortado, não pela corrupção nem pela 
insatisfação política. Foi unicamente deri-
vado da má estruturação dos programas 
sociais. O Bolsa Família é um bom exem-
plo: por mais que apoiasse as famílias com 
condições de pobreza, só gerou maiores 
problemas de consolidação de uma urba-
nização sustentável. 

Em 2010, Dilma Rousseff sucede a Lula. 
O Brasil mergulhou em crise e instabili-
dade. Foram cinco anos de mandato com 
corrupção e de continuidade dos proble-
mas sociais e económicos. 

Em 2016, pela primeira vez em 60 anos 
de história, a estabilidade foi realmente 
garantida pelo presidente interino Mi-
chel Temer, um político experiente com 
equilíbrio ideológico. Após dois anos de 
firmeza das políticas económicas, Temer 
foi sucedido pelo ex-paraquedista Jair 
Bolsonaro, que toma posse em 2019 e é 
confrontando com o imenso desconten-
tamento nacional nos diversos sectores da 
sociedade. Em Dezembro do mesmo ano 
veio a pandemia do COVID-19, que até 
hoje está a colapsar o sistema de saúde, 
tanto público como privado. Este facto 
demonstra que a solução do Brasil não é 
uma questão de mudança partidária ou de 
programas de apoio. O verdadeiro proble-
ma do Brasil é a sociedade. É complicado 
agir com uma forte liderança numa nação, 
onde a sociedade tem pretensões dife-
rentes em cada unidade federativa, mais 
a complexidade do sistema político, que 
dificulta a tomada de decisão estratégica 
e a sua aplicação. 

Em suma, enquanto existirem todas 
estas divisões e discordâncias, a estagna-
ção do sistema será constante. Como cita 
Branko Nowackz: “se o povo lesse sobre 
política como lê sobre desporto, se escalasse 
os governantes como sabe escalar ‘times’, 
se brigasse pelos direitos como briga por 
futebol, a vida no Brasil seria outra, o país 
seria outro”. ■

antÓniO Martins

“Os cinco anos de mandato 
de dilma rousseff, 

iniciado em 2010, ficaram 
marcados pela corrupção 
e pela continuidade dos 

problemas sociais  
e económicos. em 2016, 

pela primeira vez em  
60 anos de história,  

a estabilidade foi 
garantida pelo presidente 
interino Michel temer, um 

político experiente com 
equilíbrio ideológico”
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Opinião

Moçambique: o desespero 
de um Estado falhado

O conflito em Cabo Delgado já causou mais de 600 mil desalojados 

DR

N o passado dia 21 de Março, cerca 
de 140 “alminhas” manifestaram-se 
no Porto e Lisboa contra o racismo 

– talvez o tal “estrutural e sistémico”, seja lá 
em que é que tal se traduza na prática. Há 
pouco mais de uma semana tivemos conhe-
cimento de que a família do malogrado 
cadastrado negro norte-americano George 
Floyd – ícone de milhares de “guerreiros” 
do “anti-racismo” em todo o mundo – vai 
ser indemnizada em 27 milhões de dólares 
pelo município de Minneapolis. Pelo me-
nos a brutalidade policial, que injustificada 
é de lamentar, conseguiu criar uma nova 
família endinheirada nos Estados Unidos. 
Não obstante a importância dos aconteci-
mentos supramencionados para as tribos 
“anti-racistas” globais, vamos hoje falar de 
problemas reais, problemas que de facto 
atormentam e perigam a vida de negros 
por todo o mundo. Vamos até a um país 
lusófono, Moçambique, onde há quase 
quatro anos, que o extremismo islâmico 
transformou a vida dos habitantes de Cabo 
Delgado, a província mais a Norte do país, 
num verdadeiro inferno. 

Mas estas vidas negras não importam 
para o autodenominado “Black Lives Mat-
ter”.

Moçambique, independente há 46 anos, 
é hoje um país paupérrimo, onde cada cida-
dão aufere um rendimento de cerca de 35 
dólares/mês, nominalmente, e aproximada-
mente 100 dólares/mês (Fundo Monetário 
Internacional, ‘World Economic Outlook 
Database’, Abril de 2018), se tivermos em 
conta o critério da paridade do poder de 
compra (PPC). A nível de desenvolvimento, 
e segundo o IDH, Moçambique aparece 
apenas no lugar 181 mundial (’Human De-
velopment Report 2019’, Nações Unidas).

Neste momento, Moçambique não con-
segue sequer administrar a totalidade do 
seu território, visto que em Cabo Delgado, 
a barbárie do Daesh, através da sua provín-
cia centro-africana – Estado Islâmico da 
Província da África Central – e de outros 
movimentos locais de difícil identificação, 
continua e está cada vez mais descontrolada. 
Esta organização, cujo comando unificado 
se julga encontrar no Nordeste da República 
Democrática do Congo, sucedeu na “jihad” 
ao Al-Shabaab moçambicano (afiliado da 
Al-Qaeda), a partir de Abril de 2019, tendo a 
maioria dos seus membros jurado fidelidade 
ao Daesh e ao líder do seu pretenso “califado 
global”, passando a reportar directamente à 
sua província local (Nuno Rogeiro, “O Cabo 

FrederiCO nunes da siLVa

do Medo – O Daesh em Moçambique”, Dom 
Quixote, Junho de 2020). 

O conflito nesta região moçambicana já 
terá causado mais de 2.300 mortos (alguns 
assassinados de forma atroz, com hediondos 
crimes sexuais à mistura) e mais de 600 mil 
deslocados e desalojados desde Outubro 
de 2017. As aldeias queimadas, os roubos 
de gado e víveres, os ataques violentos a 
aquartelamentos de forças de segurança 
e apropriação dos seus veículos, armas e 
munições, são alguns exemplos de acções 
terroristas frequentes. A captura de imagens 
destes actos e sua posterior divulgação é 
um modus operandi recorrente por parte 
dos guerrilheiros filiados ao Daesh. Técnica 
de propaganda já utilizada noutros teatros 
de guerra, a difusão imagética é muito útil 
para amedrontar e desmoralizar, tanto po-
pulações civis, como forças de segurança. 
Cadáveres em mau estado e (principalmen-
te) arsenais capturados às Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique (FADM) e às 
polícias são os objectos fotográficos favoritos 
dos terroristas.

Todavia, e apesar da flagelação e de-
bandada das populações, as FADM, com 
todo o seu défice técnico-estratégico em 
contra-terrorismo e a falta de meios mate-
riais – principalmente meios aéreos (apesar 
da cooperação da Federação Russa) – vão 
empurrando ocasionalmente os terroristas 
para perto da fronteira com a Tanzânia. Os 
mercenários de companhias de segurança 
privadas, russas e sul-africanas, entre ou-

tras, que mantém as reservas de gás natural 
a salvo, também participam, por vezes e 
de forma conjunta, nestas incursões. Estas 
são geralmente impregnadas de violência 
arbitrária e desprovidas de uma lógica de 
acção psicológica, aumentando a revolta 
das minorias muçulmanas e facilitando, 
por conseguinte, o seu recrutamento para 
o campo jihadista. 

A distância e o abandono sentidos pelas 
populações de Cabo Delgado em relação ao 
Estado Central de Maputo – desde a inde-
pendência nas mãos da corrupta FRELIMO 
– assim como a sensação de não virem a ser 
grandes beneficiários do bilionário negócio 
do gás, fazem a outra parte do trabalho de 
criação de uma vacuidade, propícia ao avan-
ço e capacidade de recrutamento por partes 
dos terroristas. Parece, assim, em curso um 
processo de “sahelização” de Moçambique, 
visto que este tipo de insurgência islâmica 
parece tirada a papel químico dessa árida 
região de África. 

Ademais, este conflito parece estar a ser 
útil para o estabelecimento de um porto de 
entrada de heroína em África, proveniente 
da Ásia Central a caminho de mercados 
ocidentais, via África do Sul. É possível que 
essa droga possa, também, constituir fonte 
de financiamento dos terroristas em solo 
moçambicano. Contudo, as FADM terão 
agora a cooperação de Portugal e dos Es-
tados Unidos da América, que finalmente 
reconheceram de forma oficial a existência 
de um problema de terrorismo em Mo-

çambique, a nível de formação e logística, 
no combate ao terrorismo. No caso portu-
guês, Fuzileiros da Marinha, Comandos do 
Exército e controladores aéreos avançados 
da Força Aérea vão estar em breve em Mo-
çambique, na maior e mais exigente missão 
de cooperação bilateral já levada a cabo 
entre os dois países. A cooptação dos ainda 
combatentes da RENAMO, desconfiados do 
poder vigente, para as fileiras das FADM, 
poderia constituir também um “upgrade” 
relevante.

Costuma dizer-se que os mega-projectos 
relacionados com o gás natural na Bacia 
do Rovuma – Oceano Índico (consta que 
o país tem as maiores reservas de África e 
uma das maiores do mundo) – e cujo ar-
ranque das exportações está previsto para 
2022, vão transformar este país no “Qatar de 
África”, passando a ser, durante a próxima 
década, um dos dez maiores produtores 
de gás natural do globo, beneficiando de 
um crescimento anual do PIB na casa dos 
10 por cento. 

Contudo, as perguntas que se fazem 
neste momento são as seguintes: quanto 
dos proveitos destas explorações irão per-
manecer efectivamente em Moçambique? 
Destes, qual a proporção que irá ser de fac-
to alocada ao desenvolvimento do país? E 
quanto emprego gerará (se criar algum). Os 
chineses, também envolvidos em consórcios, 
são conhecidos por levarem a sua própria 
mão-de-obra nos projectos que executam 
pelo mundo?

É que no Qatar do Médio Oriente, o 
dinheiro proveniente dos hidrocarbonetos 
fica por lá e tornou este pequeno país desér-
tico num dos mais ricos e desenvolvidos do 
globo. No futuro “Qatar de África” duvido. 
Será sempre melhor que zero, mas arrisco-
-me a dizer que ficará muito pouco.

Só para rematar: 46 anos já é altura de 
fazer um balanço. Qual o melhor modelo: 
o projecto de colonização lusíada ou o neo- 
colonialismo sem rosto que tem vigorado 
desde então? Do primeiro, os frutos do de-
senvolvimento conquistado perduraram e 
ainda se podem vislumbrar hoje a olho nu 
(portos, caminhos-de-ferro, escolas e outros 
edifícios públicos, sendo a hidroeléctrica 
de Cabora Bassa – cuja albufeira é ainda 
hoje a quarta maior de África – o expoente 
máximo da obra ultramarina portuguesa. 
Do segundo, tirando meia dúzia de obras 
chinesas de qualidade questionável e dos 
danos de uma guerra de 16 anos, não temos 
conhecimento de grande coisa.

O que é hoje Moçambique: Um narco-
-estado? Um vácuo de poder? Um feudo de 
imperialismos vários? Talvez qualquer uma 
destas hipóteses esteja correcta. Outrora a 
“pérola do Índico”, a nossa ex-província é 
hoje um Estado falhado, à mercê do neoli-
beralismo e do jihadismo internacional. ■
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a quem interessa ter 
Louçã na televisão? 
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OpiniãoAssistiu-se a um dos piores, mais repugnantes e doentios momentos televisivos

F rancisco Louçã atacou na semana 
que agora finda uma grande senhora 
portuguesa chamada Aline, sem o 

poder nem o espaço televisivo a que ele 
tem direito. No entanto, excepto com lá-
grimas de crocodilo, nunca ataca os peque-
nos homens poderosos portugueses. Pelo 
contrário, é-lhes muito útil. 

Louçã usa o seu inexplicavelmente 
enorme espaço na televisão e nos jornais 
portugueses para divagar sobretudo sobre 
causas irrelevantes e mirabolantes para o 
Portugal actual. Esta semana, ao atacar um 
discurso de 2019 da referida Professora 
Doutora Aline Gallasch-Hall de Beuvink, 
defendeu líderes como Lenine ou Estaline, 
negando os genocídios comunistas do pas-
sado, na Rússia e na Ucrânia, para ocultar 
os actuais crimes de Maduro, na Venezuela, 
ou Kim, na Coreia do Norte. Em infindá-
veis outras semanas é mero tradutor da 
opinião da televisão americana CNN sobre 
os males de Trump e dos bens das causas 
politicamente correctas americanas. Tudo 
menos arriscar falar dos males Portugueses 
e do que é politicamente inconveniente de 
resolver em Portugal. 

É precisamente este tipo de comenta-
dores, alienados da realidade portuguesa e 
cobardes – exceto contra senhoras indefesas 
–, que ocupa e polui as nossas televisões 
nacionais. Além de Louçã, aturamos na 
televisão doente (SICk) muitos outros de-

pendentes da política, cuja missão é a de 
manterem inquestionado o pântano que 
nos arruinou e colocou em último lugar da 
Europa, sem nunca o remexerem, nem dre-
narem. Há, inclusive, outros comentadores 
televisivos, deputados e governantes vindos 
da juventude socialista, que são seguidores 
e admiradores de Louçã. Isto provoca um 
ambiente claustrofóbico onde são sempre 
os mesmos ou o mesmo modelo de gente 
a ocupar os ‘Media’ lusos.  

O espaço televisivo português “main- 
stream” está largamente fechado para pro-
fissionais de sucesso mundial, que cora-
josamente ponham o dedo na ferida dos 
problemas específicos dos Portugueses e 
proponham soluções inovadoras que lim-
pem o pântano da nossa pobreza. 

A quem interessa promover mediati-
camente apenas eternos dependentes da 
política, anacrónicos, como Louçã, para 
depois serem nomeados, quer para o Con-
selho de Estado, quer para o Conselho 
Consultivo do Banco de Portugal? O Es-
tado Português está no fundo da Europa 
e o BP é uma das instituições mais úteis 
à corrupção que arruinou o Estado e os 
portugueses, pois, sistematicamente, fecha 
os olhos às dezenas de milhares de milhões 
que têm sido desviados dos contribuintes 
nas últimas duas décadas. E continuam a 
sê-lo em 2021, através dos negócios imo-
biliários do Novo Banco. 

Isto enquanto os comentadores tele-
visivos, promovidos para lugares de con-
selheiros de tudo em Portugal, em vez de 
defenderem os portugueses da pobreza e 
indigência geral, gerada pela corrupção 
endémica lusitana, atacam senhoras e de-

fendem déspotas comunistas estrangeiros, 
tentando desculpar e minimizar a fome 
exterminadora que estes provocaram em 
1932. Tudo isto é bizarro, mas o sucesso 
do alienado Louçã tem uma explicação 
plausível. 

Não é por mero acaso que os portugue-
ses são os mais pobres e últimos da União 
Europeia em poder de compra, à frente 
apenas da Bulgária. Não é devido a um 
qualquer triste fado inevitável que os portu-
gueses são os maiores refugiados económi-
cos dentro da União Europeia, emigrando 
até mais que os búlgaros. São-no porque os 
homens poderosos do partido invisível, o 
dos negócios misturados com política, que 
nos arruina vivendo de desviar milhares de 
milhões de euros dos contribuintes portu-
gueses, mandam em Portugal, inclusive na 
escolha de comentadores televisivos. Por isso 
estamos estagnados no fundo da Europa há 
mais de 20 anos. 

Assim, enquanto intervenientes ente-
diantes como Louçã têm direito a todo o es-
paço no mundo na televisão, os portugueses 
inteligentes e cosmopolitas, além de serem 
barrados, são, ainda por cima, humilhados 
na televisão doente ou no jornal dessa tele-
visão, sem ali se poderem defender. 

O discurso da Professora Doutora Ali-
ne – deputada municipal de Lisboa pelo 
PPM – sobre os horrores do comunismo 
na Ucrânia, que Louçã atacou e gozou, é 
um momento emocionante que todos os 
portugueses deveriam ter direito a ver na 
íntegra. Isto em vez de apenas poderem 
visualizar na televisão doente um excerto 
enganador, seleccionado por um comenta-
dor deplorável, com ele e o seu entrevista-

dor a rirem à gargalhada da fome imposta 
pelos comunistas, que levou à morte e ao 
canibalismo o povo ucraniano desesperado. 
Ao gozar com esta tragédia e ao atacarem 
a mulher que corajosamente relembrou o 
drama do desespero do povo ucraniano, a 
televisão desceu a um dos seus piores, mais 
repugnantes e doentios momentos. 

Este é um excelente e emotivo discurso, 
a denunciar os horrores do comunismo, 
iguais aos praticados pelo Nazismo, profe-
rido por uma portuguesa com sangue na 
guelra e nas veias, o das vítimas ucranianas 
do comunismo, das quais é descendente. 
Os radicais esquerdistas pró-comunistas 
e pró-leninistas da actual direção do PS, 
seguidores de Francisco Louçã, fariam es-
pecialmente bem em ouvi-lo em vez de 
tentarem fazer pouco da palestrante, como 
fizeram em 2019, quando foi proferido. Es-
tes são ex-jotas, partidários no governo e na 
Câmara de Lisboa, inimigos da democracia, 
da liberdade e dos princípios do Partido 
Socialista. Relembremos que fundadores, 
como Soares e Sottomayor Cardia, pre-
faciaram e escreveram “Socialismo sem 
Dogma”, criticaram bem o comunismo e 
o estalinismo, agora infelizmente abraçado 
por tais ex-jotas incultos que, além de não 
terem profissão e toda a vida dependerem 
da política, da Historia também nada co-
nhecem e a única coisa que parecem saber 
fazer na vida, debaixo da capa esquerdista 
radical, são golpes de poder sujos e assobiar 
para o lado aos negócios misturados com 
política que arruinam Portugal.

Por isso, muitos desses actuais jotas go-
vernantes e deputados socialistas também 
já têm, como Louçã, espaços televisivos. 
Desde que se entretenham com questões 
ideológicas bizarras e ataquem meras de-
putadas municipais minoritárias, em vez 
dos grandes e poderosos interesses que 
arruínam Portugal, têm futuro garantido 
na televisão e no Estado. Enquanto isso o 
país, com o pensamento tolhido e mingua-
do por tal gente omnipresente na televisão 
doente e no Estado, definha económica 
e moralmente. 

Portugal é o único país do mundo oci-
dental no Século XXI em que a maioria 
dos governantes, deputados, conselheiros 
e demais ocupantes do aparelho do Es-
tado – incluindo milhares de cargos que 
deveriam exigir competências técnicas 
nas mais diversas áreas – em vez de virem 
qualificados do mundo profissional, fo-
ram formados em juventudes partidárias, 
onde não se estuda e nada se debate e são, 
depois, promovidos insistentemente pelas 
televisões para cargos de poder. São estes 
ex-jotas – ou gente semelhante e empática 
com eles na política – que nos “aconselham” 
no Estado e na televisão e “gerem” tudo no 
país, da economia à saúde, passando pela 
ciência, educação, aviação, protecção civil, 
pescas, agricultura, energia, rodovias ou 
banca. Com material humano de tão fraca 
qualidade a “liderar-nos”, a poluir o nosso 
espaço televisivo e o Estado, é inevitável que 
estejamos estagnados economicamente há 
20 anos. ■
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Governo corta de novo 
valor das reformas
F oi publicada em 10 de 

Março deste ano a Portaria 
53/2021, que aumentou, 

mais uma vez, a idade de reforma 
e de aposentação e também o factor 
de sustentabilidade, ou seja, a dupla 
penalização a que estão sujeitas as 
pensões dos trabalhadores, quer 
do sector privado, quer da Admi-
nistração Pública, nomeadamente 
daqueles que peçam a reforma ou 
a aposentação antecipada. É essa 
Portaria que vamos analisar neste 
estudo para mostrar por que razão 
as pensões são muito baixas.

Para que se possa ficar a conhe-
cer as consequências graves para as 
pensões dos trabalhadores do efeito 
conjugado do aumento da idade 
da reforma e da aposentação e da 
subida do factor de sustentabilida-
de, analise-se a evolução da idade 
de reforma e de aposentação e do 

factor de sustentabilidade desde 
que foram implementados no nosso 
país.

O factor de sustentabilidade foi 
criado, em 2008, por Vieira da Silva 
num governo do PS. A justificação 
que apresentou para sua criação foi 
a de que a esperança de vida aos 65 
anos estava a aumentar e, como a 
Segurança Social tinha de pagar 
pensões durante mais anos, para 
garantir a sua sustentabilidade, ha-
veria que reduzir o valor da pensão. 
E isto para que o capital necessário 
ao pagamento da pensão a cada 
reformado durante mais anos fosse 
igual ao que era necessário quando 
a sua esperança de vida aos 65 anos 
era menor. Nessa altura nunca se 
falou que seria necessário, também, 
aumentar a idade de reforma e de 
aposentação, pois concluiu-se que 
o aumento do factor de sustentabili-
dade era suficiente para compensar 
o aumento da esperança de vida 
aos 65 anos. Pagava-se mais anos 
de pensões, mas o valor de cada 
pensão era mais baixo.

A justificação para o factor de 

O trabalhador que se reforme ou 
se aposente antecipadamente so-
fre dois cortes na sua pensão: um 
primeiro, que resulta de ter menos 
anos que a idade de acesso normal 
à reforma ou à aposentação, que é 
uma redução de 0,5 por cento na 
pensão por cada mês que lhe falte 
para a idade normal de acesso à 
reforma ou à aposentação; e um 

segundo corte, que resulta da apli-
cação do factor de sustentabilidade. 

Entre 2008 e 2021, a idade de 
reforma e de aposentação já aumen-
tou um ano e 6 meses, e o factor de 
sustentabilidade já subiu de 0,56 por 
cento para 15,54 por cento, ou seja, 
27,7 vezes. Para que se possa ficar 
com uma ideia das consequências 
destes cortes na pensão, imagine-se 
um trabalhador do sector privado 
ou da Administração Pública que te-
nha 60 anos e 41 anos de descontos 
e que peça a reforma ou a aposen-
tação antecipada este ano. Ele sofre 
dois cortes na pensão: (1) Como lhe 
faltam 78 meses para ter 66 anos e 
6 meses, que é a idade de acesso 
normal à reforma ou à aposentação 
em 2021, o corte, só por este motivo, 
será de 39 por cento. Mas como tem 
um ano de descontos a mais para 
além de 40 anos, isso reduz este cor-
te em 2 por cento. Portanto, só pelo 
facto de ter menos de 66 anos e 6 
meses, e com 41 anos de descontos, 
ele sofre um corte na pensão de 37 
por cento; (2) E tem ainda mais um 
corte, que resulta da aplicação do 
factor de sustentabilidade que, em 
2021, é 15,54 por cento.

Assim, por exemplo, uma pen-
são inicial de 1000€ fica reduzida, 
com os 2 cortes, a apenas 532€. Com 
o aumento da idade de reforma e 
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sustentabilidade e para o aumento 
da idade de reforma ou de aposen-
tação é a mesma, ou seja, o aumento 
da esperança de vida aos 65 anos. É 
por essa razão que afirmamos que 
há dupla penalização pela mesma 
razão. É como se o mesmo acto fos-
se sancionado duas vezes e quem 
sofre na sua pensão, que tem um 
duplo corte, são os trabalhadores. 

A grave crise económica e social, causada 
pela pandemia que obrigou ao confina-

mento e ao fecho, nomeadamente dos secto-
res mais débeis da economia, com perdas de 
emprego, de rendimentos e fecho de empre-
sas, está a agravar ainda mais as desigualdades 
que já eram enormes no nosso país antes do 
COVID. A riqueza criada no país diminuiu no 
1º Trimestre de 2021, o desemprego continua 
a aumentar de uma forma rápida, como os 
últimos dados do IEFP revelaram, a procura 
de ajuda alimentar disparou, o ritmo de va-
cinação continua frouxo e aos ziguezagues, 
e ainda não terminou esta vaga e já meios de 
comunicação social alarmistas anunciam uma 
outra vaga ou outra variante do vírus. 

A insegurança que se está a criar nos por-
tugueses é muito grande. Era necessário que 
as autoridades de saúde e o governo fossem 
mais claros e assertivos, que o executivo pla-
neasse bem antes de executar, e que acabasse 

com avanços e recuo contínuos, que geram 
perda de confiança e o desautoriza, e que 
os órgãos de comunicação social deixassem 
de promover a incerteza com notícias e com 
declarações de especialistas que se contra-
dizem uns aos outros. Assim, a economia 
não conseguirá funcionar – e muito menos 
recuperar – e o descalabro económico e 
social será maior. 

Para que se possa ter uma ideia da gravi-
dade do aumento das desigualdades causado 
pela pandemia, é importante ter presente 
que Portugal era já um país profundamente 
desigual antes do COVID, como se vai mostrar, 
utilizando apenas dados oficiais.

Portugal é um país de baixos salários (em 
2019, o custo da mão de obra no nosso país 
correspondia apenas a 51 por cento da média 
dos países da UE e a 46 por cento dos da Zona 
do Euro, segundo o Eurostat). 

Se compararmos os ganhos dos Homens 
com os das Mulheres, as desigualdades são 
também enormes. No escalão mais baixo, o 
ganho do Homem é superior ao da Mulher em 
381€ (8881€/ano/H versus 8500€/ano/M), 
enquanto no escalão mais alto, o ganho do 
Homem é superior ao da Mulher já em 6127€ 
(36495€/ano/H versus 30368€/ano/M).

Em relação ao ganho mais frequente, 
ou seja, o recebido pela maior parte dos 
trabalhadores e trabalhadoras – a Moda – o 
das Mulheres era 8500€/ano (607€/mês) e 
o dos Homens 8881€/ano (634€/mês). E 
em relação àquele valor do ganho em que 
existem o mesmo número de trabalhadores 
e trabalhadoras, a receberem mais e a re-
ceberem menos que esse valor, designado 
por Mediana, ele era para os Homens de 
13821€/ano (987€/mês) e para as Mulheres 
de 11891€/ano (8849€/mês). ■

E.R.

Desigualdades aumentam 
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Governo corta de novo 
valor das reformas

A s discussões e discursos políticos podem con-
ter palavras, frases, chavões e/ou propostas 

muito aliciantes, mas jamais poderão contrariar os 
números e as estatísticas. E, nesse âmbito, o nosso 
País, vai mal…

É sabido que está na educação de um povo a sua 
maior riqueza e a arma para enfrentar os desafios 
com que se depara. 

É também sabido que a ignorância de um povo 
permite aos seus governantes manipulá-lo mais 
facilmente. Pior do que a ignorância é o falso “co-
nhecimento”, isto é, criar um sistema de ensino que 
gera “analfabrutos”, ou seja, ignorantes convencidos 
que são sábios. Não é por acaso que deixou de 
haver chumbos… 

Portugal, na actualidade, é um pouco de tudo 
isto, que se traduz numa das percentagens mais 
baixas da OCDE de adultos, com idades entre os 
25 e 34 anos, que concluíram o ensino secundário. 
Cerca de um terço destes não o concluiu e pouco 
mais de 30 por cento obteve um diploma do ensino 
superior, percentagem essa igualmente abaixo da 
média da OCDE. 

Paralelamente, o nosso País ocupa o 40º lugar, 
entre 189 nações, no Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDM), usado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o que é 
preocupante. Para que se tenha uma ideia, o pri-
meiro lugar é ocupado pela Noruega, o segundo 
pela Suíça e o terceiro pela Irlanda. 

Falando de desenvolvimento, é pertinente referir 
igualmente a lamentável 25ª posição que ocupamos 
no “ranking” estabelecido pela Our World in Data 
no que concerne à “Desigualdade de rendimentos 
antes e depois de redistribuição”.

A política catastrófica seguida pelo Partido So-
cialista & Cª (PCP e BE) em termos económicos, 
com o constante aumento de impostos e entraves 
ao investimento, quer por via da burocracia, quer 
por via da inacreditável Lei laboral, quer pela des-
graçada Justiça (ou falta dela), tem, obviamente, 
repercussões nefastas nos diversos “rankings” que 
Portugal ocupa.

Desde logo o modesto 39º lugar no “Relatório 
Doing Business” – documento publicado anual-
mente pelo Banco Mundial – que mede a forma 
como as leis e regulamentações promovem ou res-
tringem as actividades empresariais. No “Index of 
Economic Freedom (IEF)”, realizado pelo Heritage 
Foundation, USA, com o objectivo de avaliar, como 
o nome indica, as economias em matéria de liber-

dade económica, Portugal situa-se na vergonhosa 
62ª posição.

Na área do investimento total em ID (investiga-
ção e desenvolvimento), de acordo com a OCDE, 
Portugal é um dos piores países, muito abaixo da 
média da OCDE e da EU. Isto reflecte-se no mo-
destíssimo 35º lugar que ocupamos na lista dos 
pedidos de protecção da propriedade intelectual 
feitos na Europa. 

A estes factores acresce que o nosso país tem 
a 2ª maior taxa de impostos sobre empresas da 
OCDE, cujo “ranking” (menores taxas) é liderado 
pela Irlanda, seguindo-se a Suécia e a Dinamarca.  

Segundo o “Global Competitiveness Report”, 
do Fórum Económico Mundial, no que diz respeito 
aos impostos sobre o mercado de trabalho somos 
o 115º pior país, dos 141 analisados.

Também a nível das remunerações, a nível do 
salário médio, nos países da OCDE, somos o 4º pior 
país, apenas superados pelos eslovacos, mexicanos 
e húngaros, o que contradiz o apregoado “milagre” 
socialista e o constante “slogan” da melhoria de 
qualidade de vida, agravados pelo absurdo valor de 
impostos, como atrás se referiu. Igualmente o índice 
de produtividade é um dos mais baixos da Europa.

Talvez por tudo isto, de modo a ocultar aos 
portugueses a verdade e a realidade dos factos, 
da trágica e dramática situação em que o país se 
encontra, Portugal ocupa, apenas, o 10º lugar entre 
as nações com mais liberdade de imprensa. 

Assim se explica que o “World Hapiness Report” 
coloque Portugal apenas em 59º lugar na análise 
de felicidade global. Como curiosidade, refira-se 
que o 1º lugar pertence à Finlândia, seguida da 
Dinamarca e da Suíça.

Um indicador que pode servir de exemplo de 
bem governar, e que envergonha Portugal, é o PIB 
da Estónia. No início deste século era 40 por cento 
menor “per capita” do que o de Portugal; actualmen-
te é 7,5 por cento superior ao nosso. Este exemplo é 
elucidativo do abismo para onde nos direccionamos.

Tal como “o algodão não engana”, também “os 
números são esclarecedores” e mostram claramente 
que o caminho que tem vindo a ser traçado pelos 
socialistas é profundamente nefasto para o país e 
para o povo português, levando-nos a perguntar, 
para onde caminhamos?

É tempo de se deixar de governar para obter 
votos – o mesmo é dizer, desgovernar – e passar a 
fazê-lo com objectivos claros de melhorar as condi-
ções de vida dos portugueses, de governar a pensar 
em Portugal. Se não o fizermos, corremos o sério 
risco de nos transformarmos num país de terceiro 
ou quarto mundo – apanágio dos países socialistas/
comunistas. Ainda vamos a tempo. Porém, o tempo 
escasseia. ■

Para onde 
caminhamos?

de aposentação em 2022, o corte 
na pensão será ainda maior. 

As alterações cirúrgicas feitas 
por Vieira da Silva nos regimes da 
Segurança Social e da CGA não eli-
minaram a dupla penalização que 
sofrem os trabalhadores no caso 
da reforma ou aposentação anteci-
pada, apenas deixou de se aplicar 
em poucas situações que abrangem 
um número reduzido de trabalha-
dores, e que são resumidamente 
as seguintes:

a) No caso de reforma ou apo-
sentação antecipada por carreiras 
longas: desde que o trabalhador 
tenha pelo menos 60 anos de idade 
e 48 anos ou mais anos de descon-
tos, ou 60 anos de idade e que tenha 
pelo menos 46 anos de descontos e 
começado a descontar com idade 
inferior aos 17 anos na Segurança 
Social e 16 anos na CGA, pode-se re-
formar ou aposentar sem quaisquer 
penalizações. Mas quantos traba-
lhadores reunirão estas condições? 
Certamente muitos poucos.

b) No caso da idade que tem 
de ser igual a sua Idade Pessoal de 
Reforma ou de Aposentação de 
Acesso à Pensão de Velhice (IPA-
PV). Neste caso também se pode 
reformar ou aposentar sem qual-
quer penalização. E como se obtém 
a Idade Pessoal de Acesso à Pensão 
de Velhice (IPAPV)? Para o traba-
lhador saber qual é a sua IPAPV 
terá de deduzir à idade normal de 
acesso á pensão de reforma ou de 
aposentação em vigor – 66 anos e 6 
meses em 2021 – 4 meses por cada 
ano a mais de descontos que tiver 
para a Segurança Social ou para 
CGA, ou conjuntamente para as 
duas no caso ter descontado para 
ambas, para além dos 40 anos de 
descontos. Se a idade que assim ob-
tiver, que é a sua IPAPV, for igual ou 
inferior à idade que tem pode-se re-
formar ou aposentar sem qualquer 
penalização. Por ex. um trabalhador 
tem 44 anos de descontos para a 
Segurança Social ou CGA. Por cada 
ano a mais de descontos para além 
dos 40 descontos ele deduz, nos 
66 anos e 6 meses, 4 meses. Como 
tem 4 anos a mais deduz 16 meses 
nos 66 anos e 6 meses, o que dá 65 
anos e 2 meses. Se nessa altura a sua 
idade for igual ou maior que esta, 
ele pode-se reformar ou aposentar 
sem qualquer penalização.

c) No caso do trabalhador aos 
60 anos de idade ter pelo menos 40 
anos de descontos para a Segurança 
ou para a CGA. Neste caso não se 
aplica o factor de sustentabilidade, 
mas sofre um corte na pensão por 
cada mês que lhe falte para a idade 
de acesso à reforma ou à aposenta-
ção que, em 2021, são 66 anos e 6 
meses. É importante dizer que se 
o trabalhador tiver os 40 anos de 
descontos aos 61 ou mais anos já se 
aplica o factor de sustentabilidade. 
É evidente que isto só abrange um 
número limitado de trabalhadores.

d) Há ainda o regime de refor-
ma antecipada após desemprego 
de longa duração que só se aplica 
aos trabalhadores abrangidos pela 
Segurança Social, e não pela CGA. 
Neste caso após receber subsídio 
de desemprego pelo menos du-
rante um ano, portanto tem de 
ter direito a ele (e só depois de 
o terminar) é que pode pedir a 
reforma antecipada. E só tem di-
reito a ela, se no ano em que foi 
despedido tiver pelo menos 52 
anos de idade e 22 anos de des-
contos, ou então se tiver 57 anos 
de idade e 15 anos de descontos. 
Nestes casos o trabalhador sofre 
também uma dupla penalização. 
Aplica-se o factor de sustentabili-
dade (15,54 por cento em 2021) 
porque é considerado reforma 
antecipada, e também aplica-se 
uma penalização (um corte) de 
0,5 por cento na pensão por cada 
mês que lhe falte quando a pede 
para ter 62 anos de idade (neste 
caso já não é os 66 anos e 6 meses 
que vigoram em 2021).

Em todos os outras situações 
se o trabalhador não tiver a idade 
de acesso normal à reforma ou à 
aposentação, que é 66 anos 6 meses 
em 2021 e será 66 anos e 7 meses 
em 2022, ele sofre uma dupla pena-
lização que resulta de uma redução 
na pensão de 0,5 por cento por 
cada mês que lhe falte para ter 66 
anos e 6 meses (em 2021) e outra 
redução que resulta da aplicação 
do factor de sustentabilidade (em 
2021, representa mais um corte na 
pensão de 15,54 por cento).

Se se tiver presente que na CGA 
os trabalhadores se aposentam em 
média com 64 anos de idade e 27 
anos de descontos e que na Segu-
rança Social deve acontecer o mes-
mo – embora este governo oculte os 
dados desde 2018, pois deixou de os 
publicar, para não se conhecerem as 
pensões de miséria recebidas pela 
maioria dos reformados –, é fácil de 
prever quais serão as consequências 
desta dupla penalização. ■

[Estes textos constituem versões 
abreviadas de estudos que podem  

ser consultados na íntegra em  
https://www.eugeniorosa.com]

nunO aLVes  
CaetanO

Documento exclusivo para autores  - por favor não partilhe



14 •  O DiabO, 2 de abril de 2021

Opinião O desastre sanitário tornou-se o culpado ideal do caos que vivemos

Portugal não cresce porquê?
P ortugal tem crescido muito pouco 

e nos últimos vinte anos estagnou. 
Porquê? Nos anos 60 do século pas-

sado, depois de uma longa formação uni-
versitária, iniciei a actividade profissional 
com a natural ansiedade de quem começa 
uma nova etapa, mas senti que vivia “num 
país com grande futuro”, apesar de envolvi-
do na guerra do Ultramar. Depois, percebi 
que era porque estávamos a CRESCER a 
cerca de 10 por cento ao ano.

Fui mobilizado para prestar o Serviço 
Militar Obrigatório em Angola, em zona 
de guerra, onde permaneci vinte e sete 
meses. Por pouco não voltei “retornado”.

Regressado a Lisboa, retomei a ac-
tividade e aconteceu o golpe militar de 
25 de Abril, improvável para quem não 
estava atento aos sinais e impensável na 
forma como evoluiu. O Processo Revolu-
cionário Em Curso (PREC) despachou o 
Ultramar, rapidamente e em força, mas 
manteve a guerra lá até aos nossos dias; 
soltaram-se algumas amarras da liberdade 
de expressão mas, paradoxalmente, hoje 
tenta-se condicionar a simples liberdade de 
pensar, impondo o pensamento único do 
politicamente correcto. Ainda se tentou a 
ditadura comunista, mas foi derrotada em 
25 de Novembro. A Constituição aprovada 
impunha “o caminho para o socialismo” 
com reforma agrária, nacionalizações etc. 
A “pesada herança” em ouro e divisas foi 
desbaratada e entrámos no ciclo das ban-
carrotas. Infelizmente herdámos, também, 
o que o Estado Novo tinha de pior, o “Pa-
ternalismo do Estado”, porque se no tempo 
dos romanos não nos sabíamos governar 
nem nos deixávamos governar, passámos, 
mansamente, a deixar.

Só voltámos a CRESCER e a convergir 
com a Europa com o austero Cavaco, com a 
ajuda das privatizações das empresas, antes 
nacionalizadas, e com o muito dinheiro 
da Europa. Mas os socialistas voltaram ao 
poder e o país estagnou. Não por falta 
de dinheiro, que continuou a jorrar, mas 
porque os socialistas têm uma maneira 
muito particular de resolver os problemas. 
Atiram com o dinheiro (dos outros) para 
cima dos problemas, o dinheiro desaparece 
e os problemas agravam-se.

Guterres acelerou o processo de manu-
tenção do poder pelo controlo e ocupação 
do Estado e com ele a sociedade civil, o 
megalómano Sócrates exagerou e COSTA 
foi um digno sucessor, bem mais perigo-
so. Habilidoso, ilusionista e manhoso, aos 
poucos tem vindo a tornar o partido “dono 
disto tudo”, não reforma mas faz reversões 
e o que corre mal nunca é culpa sua. Este 
PS, que desde há muito foi sendo infiltrado 

LinO OLiVeira

por elementos muito à esquerda (“Sam-
paios”, Ferros, etc.), pouco tem a ver com 
o PS de Soares. Os comunistas mandam 
no governo, caso único na Europa. O PS 
nunca apoia reformas, não as faz e agora 
junta-se aos partidos mais antirreformistas 
do sistema. Que futuro nos espera sem 
a reforma política, administrativa e do 
modelo económico?

Com “socialismos” não vamos lá. 
Acham ou fingem que somos todos iguais, 
quando é óbvio que somos todos diferentes 
e o igualitarismo em curso implica limita-
ção das liberdades já sentida, a caminho da 
sua supressão e totalitarismo, destruindo 
a Família e a sociedade com seus valores, 
crenças e modo de estar, para construir 
e controlar uma sociedade homogénica, 
amorfa, abúlica, dependente de subsídios e 
com grande diferença entre quem manda 
e as massas. 

Outra coisa é o respeito pela dignidade 
de cada um, que obriga a igualdade de tra-
tamento e a procurar que todos tenham a 
sua oportunidade tão igual quanto possível. 
Por isso não gostam da criatividade da li-
berdade individual, preferem o Estado om-
nipresente. Outros assumem as diferenças, 
aproveitam as suas potencialidades para 

produzir riqueza e, depois, sem destruir 
os incentivos, distribuir para diminuir as 
diferenças, sobretudo se resultantes de 
injustiças e privilégios indevidos.

A prova que estamos no caminho er-
rado é verificar que quem já assim viveu e 
mudou se está aproximando da Europa, 
enquanto nós, que estávamos bem acima 
deles, nos estamos a aproximar orgulho-
samente da sua cauda.

O desastre sanitário foi uma bênção 
para o governo, tornou-se o culpado ideal 
do caos que vivemos. Vai também permitir 
meter a mão na massa que aí vem. Mas não 
tenhamos ilusões, porque se cerca de 70 
por cento vai ser aplicado no Estado, exac-
tamente o principal culpado do “estado” a 
que isto chegou, o desastre é garantido. A 
bazuca pode não nos matar, mas o exces-
so de vitaminas provoca sempre doença. 
Tenhamos fé na Nossa Senhora de Fátima.

Boas maneiras 
Acabo de saber que o Conselho Eco-

nómico e Social, dirigido por um socialis-
ta considerado dos menos esquerdistas, 
produziu um “manual de boas maneiras” 
para que os seus membros dialoguem de 
forma neutra. Isto sugere que alguns deles 

não deviam lá estar, porque parece que 
não se sabem comportar. Mas será isso o 
mais importante para o país, será apenas 
o vício de copiar o que de errado se faz lá 
fora, ou será algo bem pior?

Estratégia nacional  
contra a corrupção
O Conselho de Ministros acaba de 

aprovar a Estratégia Nacional Contra a 
Corrupção (ENCC), proposta pela actual 
Ministra da Justiça a submeter ao Parla-
mento. Li comentários muito favoráveis 
que me causaram alguma perplexidade.

Já Tocqueville dizia que a Intriga e a 
Corrupção eram os dois grandes vícios dos 
sistemas electivos. Os vícios previnem-se 
e combatem-se e este governo, melhor 
dizendo os diferentes governos, não têm 
mostrado grande empenhamento nisso, 
bem pelo contrário. Parece que é “para 
inglês ver” e, de facto, um socialista que 
tentou mexer nisto (J. Cravinho) foi des-
pachado rapidamente... para Inglaterra.

Admitir que Costa está interessado em 
lutar contra a corrupção é um contra senso. 
A sua manha, ilusionismo e acordos com 
quem calha são bem conhecidos.

À partida, a “estratégia” está desacre-
ditada, vinda de quem esteve envolvida 
na candidatura do Procurador Europeu e 
não conseguiu mostrar, preto no branco, 
que estava inocente (expressão coloquial 
portuguesa, que corre o risco de ser tida 
por racista, porque tudo se deturpa. Ver 
nota). A forma atribulada da nomeação 
deste, do Procurador-Geral da República 
e do Presidente do Tribunal de Contas, 
leva a recear que possamos vir a sofrer de 
“hipervitaminose”.

Outros acreditam que no Parlamento, 
o partido preponente e os outros terão o 
cuidado de reverter a situação ou “melho-
rá-la”, mas se acelerasse o procedimento 
judicial já seria alguma coisa. Também na 
alteração da lei do financiamento dos par-
tidos a possibilidade de corrupção passou 
a ter valor ilimitado, embora controlada 
por uma comissão que não se sabe o que 
faz e consta que nem lhe dão meios para 
actuar. Depois admiramo-nos com os ajus-
tes directos e as derrapagens no valor das 
obras ou, pior, já ninguém se admira ou 
importa, na esperança de dar também 
uma dentadinha.

Racismo
“Racismo Não” vejo nas camisolas dos 

jogadores de futebol. Mas será útil tanta 
propaganda ao racismo? Claro que não, 
excepto para as organizações que o promo-
vem e ainda por cima são financiadas com 
dinheiro do orçamento. Então no futebol é 
ridículo onde jogadores louros, escurinhos 
ou amarelos ganham fortunas. ■

DR
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Nova direita brasileira de alto nível

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

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

DR

P rocura-se, no mundo, ligar movi-
mentos populistas, com afinidades 
na direita no que toca à defesa dos 

valores da família, do patriotismo e da fé 
cristã, com uma direita intelectualmente 
preparada, com princípios históricos e fi-
losóficos.

A direita populista tem como referências 
Trump, Bolsonaro, Le Pen e outros cam-
peões de votos, mas de pouco conteúdo. 
Ambas as facções só têm realmente em 
comum a oposição às políticas e aos políticos 
de esquerda.

No Brasil, o movimento mais sério em 
relação à direita é composto por jovens, na 

N ão, o propósito desta crónica não é 
recordar a Agente 99 da divertida 
série televisiva “Olho Vivo” (“Get 

Smart”). Já o facto de os preços termina-
rem, hoje em dia, quase sempre em 99, por 
razões de ordem psicológica e de prática 
comercial, acaba por ter alguma ligação 
com o que vou referir. 

Há trinta e cinco anos atrás, durante 
uma estadia nos EUA, reparei, com surpre-
sa, que os preços terminavam todos em 99. 
E, por aquela altura, lembro-me dos amigos 
opinarem que os McDonald’s não teriam 
futuro em Portugal… Hoje, “preços 99” e 
restaurantes McDonald’s estão por todo o 
lado no nosso país. A globalização que leva à 
uniformização, apoiada em forças económi-
cas poderosas, tem progredido a bom ritmo 
e, se não houver vontades e estratégias que 
defendam o que nos distingue, a situação 
tende a agravar-se. Isto é verdade, não só 
no comércio, mas também na cultura, e 
é neste contexto que se torna imperioso 
evocar o que nos caracteriza e dignifica.

Já se passaram 99 anos sobre a 1ª Tra-
vessia Aérea do Atlântico Sul e 199 da in-
dependência do Brasil, esse grande país-
-irmão cuja existência é, certamente, dos 
maiores orgulhos de Portugal. Em 2022 

sua maioria com menos de 50 anos, com 
boa base cultural e académica, que vem 
ganhando terreno numa aliança tácita com 
os jovens liberais. Estes muito presentes nos 
mercados financeiros. E nalguns institutos 
de estudos com pouca repercussão junto 
da população.

Uma das plataformas mais respeitadas 
está no Maranhão, uma região pobre no 
nordeste do Brasil, com grande tradição nas 
letras e presença na política, com nomes 
do peso como o presidente José Sarney, 
também um intelectual. Trata-se da editora 
Resistência Cultural, fundada e dirigida por 
um jovem talentoso e de grande cultura, 
José Lorêdo Filho, que lança livros de singu-
lar alcance no debate ideológico. É de onde 
saiu a edição das obras de Miguel Ayuso, 
de Chesterton e do luso-brasileiro Ibsen 
Noronha, professor de História do Direito, 
na Faculdade de Direito de Coimbra, e 
autor de livros de referência no que toca à 
questão da escravatura e da monarquia no 

Brasil. Outro editado é o ilustre professor 
de Direito paulista Ives Gandra Martins, 
uma voz respeitada no conservadorismo 
brasileiro.

Mas é no grupo jovem, em torno dos 
40 anos, que o Brasil tem revelado talentos 
na imprensa e na literatura histórica. Um 
deles é Rodrigo Constantino, que vive nos 
EUA, presente na vida brasileira e com mais 
de dois milhões de seguidores nos medias 
sociais. É dele o prefácio do significativo 
livro “Guia Bibliográfico da Nova Direita”, 
do também jovem Lucas Berlanza, editado 
por Lorêdo.

Este guia para a formação consciente 
do pensamento liberal-conservador no país 
enumera 39 livros, a serem lidos pelos jovens 
não atingidos pelo discurso esquerdista, 
dominante nos meios académicos. Berlanza 
reúne indicações de nomes como Edmund 
Burke, Friedrich Hayek, Ludwig Von Mises, 
Raymond Aron e os brasileiros Roberto 

Campos, José Guilherme Merquior e Carlos 
Lacerda, um especial inspirador para o 
autor, e outras referências indispensáveis 
para dar uma base ao debate ideológico.

A nova geração chegou ao Parlamento 
e já se faz respeitar com o deputado Marcel 
Van Hattem, de forte militância liberal. Esta 
tendência nova não se alinha com Bolsona-
ro, mas os seus adeptos evitam fazer eco à 
acção barulhenta e bem presente nos media 
dos críticos do presidente, por eles conside-
rado o “mal menor”. Mas, pelo menos na 
primeira volta, no próximo ano, certamente 
não estarão juntos nos mesmos comícios.

O grupo promove o combate aberto às 
esquerdas e tem como uma das suas palavras 
de ordem que “a esquerda, quando perde 
uma eleição, tenta destruir o país e, quando 
ganha, consegue”.

Sim, o Brasil tem uma direita civilizada 
e educada! ■

conjugam-se as duas efemérides, com nú-
meros redondos e, à semelhança do que 
acontece com os preços, não nos devemos 
iludir pensando que estamos longe dos 100, 
ou seja, de 2022. Para efeitos práticos 2022 
é já amanhã e, infelizmente, o panorama 
das celebrações, do que se sabe, não parece 
animador. Não se tem conhecimento que 
haja uma entidade coordenadora a nível 
nacional/institucional, o que poderá levar à 
realização de mini-celebrações, promovidas 
por cada instituição “de per si”.

Mas, sem mais considerações, recordo 
uma parte da histórica travessia aérea, re-
pescando algumas das palavras que escrevi 
neste mesmo jornal em 2012, por ocasião 
dos 90 anos da viagem:

A 30 de Março de 1922, Sacadura Ca-
bral e Gago Coutinho levantaram voo do 
Tejo, num hidroavião Fairey F400, bapti-
zado de “Lusitânia”. A primeira etapa foi 
até Las Palmas, Canárias. No dia 5 de Abril 
partiram para a ilha de São Vicente, Cabo 

Verde, que alcançaram após um longo 
voo. A etapa seguinte seria a mais difícil, 
pois era a de maior distância sobre o mar, 
sem pontos de referência externos, até ao 
arquipélago de Fernando Noronha. Con-
tudo, os dois aviadores já sabiam, por essa 
altura, e sem margem para dúvidas, que o 
consumo de combustível do aparelho era 
superior ao previsto, o que os obrigou à 
revisão dos planos. A etapa sem escala de 
São Vicente até Fernando Noronha não 
era mais possível pois o combustível seria 
insuficiente. 

Para não abortar a viagem, decidiram-se 
por uma solução de risco. Irão rumar aos 
penedos de São Pedro e São Paulo, até onde 
o combustível será, em princípio, suficiente. 
Os penedos são a única nesga de terra no 
raio de acção do hidroavião e embora não 
providenciem o abrigo adequado para a 
amaragem, constituem um ponto conspí-
cuo, não só para os aviadores como para o 
cruzador “República” que se dirige para o 
local, a fim de prestar apoio logístico. Esta 

difícil etapa realizou-se no dia 18 de Abril e 
o tempo de voo foi de 11h21m. Ao amarar 
junto aos ilhéus e à vista do “República”, 
a agitação do mar provocou a quebra de 
um dos flutuadores do hidroavião que mer-
gulhou de nariz e acabou por se afundar. 

Os aviadores foram resgatados assim 
como os instrumentos de navegação, o 
diário de bordo e um exemplar de “Os 
Lusíadas”. Apesar deste grave contratempo, 
estava provado o mais importante: era pos-
sível navegar no ar, sem referências visuais 
externas (a não ser as astronómicas), com a 
mesma precisão da navegação marítima. O 
sextante de horizonte artificial concebido 
por Gago Coutinho demonstrara todo o 
seu imenso valor. O corrector de rumos, 
outra das invenções de Coutinho, revelara-
-se igualmente útil. A amaragem precisa 
junto aos penedos de São Pedro e São Paulo, 
ilhéus minúsculos com um comprimento 
de cerca de 100 metros que afloram na 
imensidade do oceano, constituía um feito 
enorme (...). ■

Nota de 20 escudos, 
em que o tema foi  

a 1ª Travessia aérea  
do atlântico sul
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O valor de crítica

Procurar melhor  
entendimento e harmonia

isaÍas aFOnsO
professor

antÓniO JOãO sOares
Coronel

T em havido bons sinais de harmo-
nia e tolerância entre países com 
ideologias ou regimes políticos di-

ferentes. Isso não é muito difícil, nem exige 
sensatez extraordinária, já que acontece 
entre animais selvagens que convivem paci-
ficamente, mesmo pertencendo a espécies 
diferentes.

Através das redes sociais da internet, te-
nho recebido vídeos diversos com casos que 
merecem ser considerados como exempla-
res para os humanos, especialmente entre 
estados considerados civilizados e respeitá-
veis em ambiente internacional. Mas grande 
parte dos responsáveis pelos governos são 
altamente condicionados pelo egoísmo, por 
interesses inconfessados e por ambição de 
mais riqueza, e menos pela moral, pela ética 
e pelo respeito pelas pessoas, esquecendo 
o seu próprio dever, assumido ao tomar 

1Quero aqui deixar a minha opinião: 
é preciso um governante ter uma 

grande dose de paciência para aturar a 
boçalidade portuguesa. Democracia em 
Portugal? Sem dúvida que sim, mas a de-
mocracia orgânica! Com ela criticavam bai-
xinho! Também poderia ser a democracia 
popular. Com ela bastava apenas pensar em 
criticar e iriam parar a um Gulag da Serra 
da Estrela, que é um lugar fresquinho para 
acalmar os ânimos. Quem é que quer aturar 
a bestialidade numa democracia pluralista? 
Só os masoquistas!

2Costuma dizer-se assim para se saber 
a diferença entre os vários tipos de 

democracia no que se refere à sua “praxis”. 
Penso, todavia, que para ser governante se 
torna necessário possuir uma forte dose de 
paciência e até uma boa constituição física 
e psicológica para suportar as inúmeras crí-
ticas feitas à governação. Aquele que critica 

posse do cargo, de procurar melhorar a 
qualidade de vida dos seus concidadãos.

Muitos destes tais carentes de capacida-
de e de sensatez têm desencadeado actos 
de violência inqualificável, usando potentes 
meios letais contra monumentos, edifícios 
religiosos, de utilidade pública, sem olhar a 
perdas de vidas de pessoas, sem repararem 
que são inocentes e inofensivas, que são 
transformadas em vítimas da brutalidade 
por gente sem a mínima sensibilidade.

Os cidadãos de países africanos asiáticos 
e da América Latina têm sido as maiores 
vítimas de tal violência selvagem. Agora, 
tem chamado mais atenção o agravamento 
da violência no Iémen, com a utilização de 
meios aéreos não tripulados, com o apoio 
técnico oferecido pelo Irão, país que parece 
estar com a ambição de recuperar a capa-
cidade territorial do antigo Império Persa, 
uma ambição lunática, como se fosse viável 
recuar tantos séculos depois de a Humani-
dade ter dado tantas voltas, por efeito da 
evolução das sociedades, das culturas e das 
tecnologias. Para mais usando tanta bruta-
lidade e tão destruidora de vidas humanas. 

O responsáveis por estas situações precisam 
de ser aconselhados a visitar as reservas de 
caça do centro de África, hoje exploradas 
pelos turistas e manter-se por lá o tempo 
suficiente para aprenderem o bom convívio 
entre animais muito diferentes.

Nos tempos de hoje em que já, prati-
camente, não há memória dos impérios 
Romano ou Persa, temos uma autoridade 
internacional respeitada por todos, a Or-
ganização das Nações Unidas, ONU, que 
algo tem feito para melhoria da PAZ de que 
os seres humanos sentem uma necessidade 
permanente. Mas os seus esforços não têm 
sido tão eficazes como é desejável. Há que 
reforçar os processos de terminar com o 
terrorismo, reduzir o risco de guerra e o 
emprego de armas letais contra populações 
pacíficas e ordeiras.

O respeito pelas pessoas e pelos seus 
legítimos direitos e liberdades deve cons-
tituir um dogma para qualquer detentor 
de autoridade. E este deve zelar para que 
todas as pessoas compreendam os limites 
dos seus direitos, de forma moral e ética, a 
fim de contribuírem activamente para que 

a vida possa ser vivida da melhor forma, 
para felicidade de todos.

Ninguém, nem outro estado, deve pas-
sar uma fronteira e ir impor um regime 
diferente contra a vontade dos residentes. 
Nem deve, por meios ocultos, forçar a uma 
mudança contra os interesses colectivos do 
Estado, com inconfessada intenção de o 
tornar uma aquisição fácil e útil.

Não é por acaso, antes por sensatez e 
amor ao seu país, que no Sudão, o líder do 
Comité Supremo para a Recolha de Armas 
anunciou, há poucos dias, o início de uma 
campanha de “recolha forçada de armas” – 
que se estimam em cerca de quatro milhões 
nas mãos de cidadãos –, a fim de desarmar 
a população civil e terminar com o flagelo 
de conflitos tribais no país.

A ONU deve tornar esta medida ge-
neralizada, de forma que só possam ser 
usadas armas por militares e forças policiais, 
de maneira moderada, bem justificada e 
controlada. Assim se evitarão os múltiplos 
actos de violência que ocorrem diariamente 
pelo mundo. ■

sente uma íntima satisfação, pois realiza a 
sua catarse com o conteúdo da crítica. A 
explosão realizada significa uma descarga 
emocional, mas nada se sabe como fica o 
criticado, no caso de ser governante.

3Verdade seja dita que existem oca-
siões da prática do governante em 

que este merece a crítica sem qualquer be-
nevolência. A democracia pluralista permite 
alguma veemência, mas há sempre limites, 
pois ultrapassados estes a justiça deve ser 
aplicada para defesa da honra dos gover-
nantes. Por exemplo, merece veemência 
quando o crítico toma conhecimento da-
quilo que parece configurar uma situação 
opaca em vez de ela ser transparente. Veja-se 
o que envolve o Ministro do Ambiente com 
a venda de barragens a uma instituição 
francesa. Este regime sem qualquer respei-
to pelo cidadão, pois tratou-se dum acto 
dito revolucionário, efectuou uma “doação 
hereditária” com o “processo de descoloni-
zação do Ultramar”. Portugal perde o seu 
espaço geográfico e económico devido a 
uma golpada política de militares, nada 
escrupulosos com a defesa dos interesses 
nacionais. Agora este regime vende Portu-
gal a “retalhos” por meio duma negociata 

que prejudica os interesses do país. Dada 
esta circunstância fala-se na ausência de 
pagamento de impostos ao Estado, pois 
uma lei do Ministro do Ambiente isentava, 
a propósito, os compradores do pagamento 
do imposto de selo. Este favor conveniente, 
na ordem de cem milhões de euros, o crítico 
pode pensar que pode ter contrapartidas 
e que alguém beneficiou com tal isenção, 
e não só os compradores. O regime socia-
lista, quando esteve na oposição, criticou 
o anterior governo de direita, por vender 
património para equilíbrio orçamental, 
depois da bancarrota do país, consequência 
do governo Sócrates. Estas leis convenientes 
têm lugar em ocasiões de excepção, como 
foi o caso daquele ministro que fez uma 
lei em interesse próprio, para o isentar do 
pagamento de imposto de selo, quando 
comprou um andar no Edifício do Amo-
reiras, em Lisboa.

4Outra situação digna de crítica é o 
que está a passar-se com a TAP e a 

Graundforce. O actual ministro socialista 
do governo do Golpista é “uma carta fora 
do baralho”, pois estaria melhor integrado 
num governo comunista. A TAP foi uma 
companhia aérea de bandeira com grande 

prestígio no passado. A pandemia criou uma 
situação insustentável, dada a diminuição de 
turistas e a supressão de rotas, em virtude 
da defesa dos contágios nos países. Assim 
sendo, a TAP está com sérias dificuldades 
financeiras e o ministro tem preferência 
pela nacionalização da TAP em vez da sua 
privatização. O ministro, mais comunista 
do que socialista, reduziu já o número de 
aviões, despediu funcionários em grande 
número e agora a empresa de apoio à TAP 
está também na sua mira para uma possível 
nacionalização. Para criar mais dificuldades, 
os funcionários desta estão com salários 
em atraso.

5Este regime mandou militares para 
a República Centro Africana para 

defender a população de inimigos do país. 
Em Moçambique, o DAESH tem vindo a 
atacar as populações do Norte do país, na 
zona acima de Cabo Delgado. O governo 
moçambicano tem pedido ajuda militar 
para enfrentar os muçulmanos do grupo 
terrorista, que tem praticado os crimes he-
diondos habituais, decepando homens, 
mulheres e crianças. Sabemos agora que na 
região existem portugueses em ajuda huma-
nitária, os quais correm imenso perigo face 
aos terroristas. Quer o PR, quer o Ministro 
da Defesa, afirmam estar atentos ao que se 
passa em Moçambique. Os portugueses na 
zona de Cabo Delgado querem pressa na 
ajuda e não querem saber se Portugal está 
atento ou não.  É preciso ter paciência para 
suportar esta forma de actuar. ■
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OpiniãoO ataque a Angola em 15 de Março de 1961 – uma evocação (4)

Os movimentos subversivos
JOãO JOsÉ BrandãO 
Ferreira
Oficial piloto aviador (ref.)

E ram dois os principais partidos clan-
destinos que actuavam em Angola: 
por um lado, a antiga União dos Po-

vos de Angola (UPA), mais tarde denomina-
da Frente Nacional de Libertação de Angola 
(FNLA), que formou o governo provisório 
da República de Angola no Exílio (GRAE); 
por outro lado, o Movimento Popular de 
Libertação de Angola (MPLA). 

À volta destes dois grupos giravam outros 
de menor importância, quer interna quer 
externa. Alguns deles desapareceram, como 
a NGWIZAKO, a NTOBAKO e o MDIA. 
A ALIAZO juntou-se à UPA, formando-se 
então a FNLA. A acção do Movimento de 
Libertação do Enclave de Cabinda (MLEC) 
pouco se fez sentir, o mesmo acontecendo 
com outros grupos que advogavam também 
a independência do enclave, no que eram 
contrariados tanto pela FNLA como pelo 
MPLA. 

Finalmente, a União Nacional para a 
Independência de Angola (UNITA) era um 
grupo dissidente da antiga UPA e actuou 
exclusivamente no Leste angolano e apenas 
a partir de 1966. 

Ao MPLA foram atribuídos os distúr-
bios de Luanda, em Fevereiro de 1961, e a 
antiga UPA declarou-se responsável pelos 
massacres que, a partir de 15 de Março 
de 1961, assolaram o Norte de Angola e 
que levaram ao abandono de numerosas 
povoações e fazendas agrícolas. 

No que se refere à evolução da activi-
dade política dos movimentos indepen-
dentistas angolanos, note-se, em primeiro 
lugar, a manutenção da violenta rivalidade 
que desde o início caracterizou a sua re-
lação. Uma rivalidade que gerou grande 
preocupação em quase todos os Estados 
africanos que se sentiam divididos entre o 
MPLA, chefiado por Agostinho Neto (de-
pois do abandono voluntário de Mário de 
Andrade), e o GRAE, dirigido por Holden 
Roberto. 

A Organização de Unidade Africana 
(OUA), criada em 1963, resolveu em deter-
minada altura reconhecer o GRAE como 
único movimento representativo de Ango-
la. Este reconhecimento, porém, não teve 
o acordo dos Estados ditos revolucionários, 
os quais na Conferência Afro-Asiática de 
Acra, realizada em Maio de 1965, resol-
veram, por proposta de Amílcar Cabral, 
reconhecer o MPLA também como único 
representante angolano. Aliás, esta decisão 
quase se justificava numa altura em que o 
GRAE parecia estar a desintegrar-se de dia 
para dia. Elementos preponderantes aban-

donaram o partido de Holden Roberto, 
enquanto outros causaram distúrbios em 
Léopoldville, obrigando as autoridades 
congolesas a intervir e a proibir as activi-
dades do GRAE. 

A queda do Primeiro-ministro congolês, 
Tshombé, e a subida de Mobutu ao poder, 
favoreceram o GRAE. No entanto, embora 
apoiasse Holden Roberto, o general Mobu-
tu compreendeu que a existência do MPLA, 
como movimento rival e reconhecido por 
diversos Estados africanos, não contribuía 
para tornar mais eficaz a actuação dos gru-
pos subversivos em Angola. Por tudo isto, o 
Presidente congolês fez um grande esforço 
no sentido de congraçar os dois principais 
partidos clandestinos angolanos. Os resul-
tados, porém, foram nulos.

Idêntico esforço, embora também sem 
sucesso, foi desenvolvido pela OUA e pela 
ONU, por intermédio da sua comissão de 
descolonização. Esta comissão reuniu-se no 
princípio de Junho de 1967, em Kinshasa, 
com elementos dos dois movimentos, mas 
não obteve os fins desejados. 

O ódio entre os dois movimentos man-
teve-se, com cada um tentando apresentar 
uma “folha de serviços” que demonstrasse, 
aos olhos da comunidade internacional, 
qual deles era o movimento representativo 
de Angola. Foi essa ânsia de “mostrar servi-
ço” que fez com que o MPLA começasse a 
actuar no Leste angolano, o que implicava 
ganhar as boas graças do governo da Zâm-
bia. Foi também esse desígnio que obrigou 

Holden Roberto a tentar “recuperar” a UNI-
TA para as suas fileiras e que fez com que 
esta lançasse o ataque suicida à povoação 
de Teixeira de Sousa, no Natal de 1966. As 
autoridades portuguesas foram avisadas do 
ataque pelos seus serviços de informação 
e os guerrilheiros, que arremeteram fron-
talmente contra a povoação, deixaram um 
rasto de cerca de 500 mortos sem terem 
atingido qualquer um dos objectivos a que 
se tinham proposto. 

Foi ainda essa ânsia que provavelmente 
esteve na origem do incremento da activida-
de dos grupos armados dos dois movimen-
tos, actividade essa dirigida não só contra 
as forças portuguesas mas também contra 
o grupo rival. 

O MPLA instalou a sua sede em Brazza-
ville, capital do antigo Congo Francês, cujo 
governo, então presidido pelo esquerdista 
Massamba Débat, lhe dispensava importan-
te ajuda. Dispunha de técnicos cubanos 
como instrutores militares e recebia ainda 
apoio da China, da Rússia, do Mali, da Re-
pública Árabe Unida, da Etiópia, da Argélia 
e da Guiné. 

O GRAE, por seu lado, sempre ampa-
rado pelo ex-Congo belga, recebia auxílio 
(pelo menos moral) da Tunísia, do Gana 
e de outros países africanos considerados 
moderados. Aliás, Holden Roberto chegou 
a declarar-se disposto a receber ajuda dos 
países comunistas, por estar decepcionado 
com o apoio concedido pelo Ocidente e 
pela OUA. A UPA e o FNLA beneficiaram 

da protecção política da Administração 
Kennedy e receberam apoio material de 
algumas fundações americanas (como a 
Ford), um apoio que diminuiria nas admi-
nistrações seguintes. 

Sublinhe-se que, enquanto o MPLA esta-
beleceu contactos com outros movimentos 
revolucionários do ultramar português (o 
PAIGC da Guiné e a FRELIMO de Mo-
çambique), o GRAE parecia inclinado a 
aliar-se aos partidos tidos por moderados, 
como a FLING guineense e a COREMO 
moçambicana. Mas enquanto estes últimos 
jamais se reuniram, os primeiros (MPLA, 
PAIGC e FRELIMO) realizaram alguns “en-
contros de coordenação”, em especial sob 
a égide da Conferência das Organizações 
Nacionalistas das Colónias Portuguesas 
(CONCP), dirigida por Mário de Andrade. 
Embora esses “encontros” não tenham tido 
resultados práticos significativos, o MPLA 
adquiriu maior relevo internacional que o 
GRAE. Mais a mais, o MPLA sairia sempre 
beneficiado com a aproximação ao PAIGC 
guineense, cujo chefe, Amílcar Cabral, foi 
considerado um dos principais dirigen-
tes dos partidos emancipalistas africanos 
e desfrutava do correspondente prestígio 
entre muitos países socialistas, comunistas, 
afro-asiáticos e sul-americanos. 

Porém, enquanto se mantiveram as riva-
lidades entre o MPLA e o GRAE, nenhum 
dos partidos reuniu condições para ser 
internacionalmente considerado o repre-
sentante do “nacionalismo” angolano. ■

[continua na próxima edição]
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teLeVisãO

Crime na Berlim dos anos loucos
duarte BranquinHO

“babylon berlin” é uma óptima 
surpresa vinda da alemanha que 
nos leva aos loucos anos 20 do 
século passado, uma série ‘neo- 
-noir’ onde a investigação policial 
e o submundo do crime têm 
como pano de fundo uma capital 
que vive tempos de profunda 
transformação política e social. 
Esta é uma daquelas séries que 
não só nos agarra ao ecrã como 
nos envolve com a sua trama  
que mistura realidade e ficção.

A Alemanha da República de Wei-
mar, ainda que fascinante, é pouco 
tratada na ficção e foi exactamente 

essa atracção que levou Volker Kutscher 
a escrever um romance policial passado 
nesse período de turbilhão político e so-
cial, em que se cruzavam os ‘gangsters’ 
com as lutas partidárias e o sub-mundo da 
noite, com a prostituição e a droga, com 
o mundo das ruas, com as manifestações 
violentas e a agitação de uma capital em 
ritmo acelerado. O livro foi um êxito e 

deu início a uma série que conta até agora 
com oito volumes.

O sucesso das aventuras do Inspector 
Gereon Rath, a personagem principal, 
levou a que uma equipa experiente e ta-
lentosa composta por Tom Tykwer, Achim 
von Borries e Hendrik Handloegten a 
adaptasse a série televisiva, escrevendo e 
realizando todos os episódios, o que dá à 
obra uma consistência e homogeneidade 
que é hoje rara nestas produções. 

A série é anunciada como a mais cara 
de sempre filmada na Alemanha – e nota-
-se. A produção é extraordinária e com 
uma atenção inexcedível ao pormenor, da 
composição dos cenários aos mais peque-
nos objectos, passando pelo guarda-roupa 
cuidado e a atenção aos maneirismos da 
época.

O enredo de “Babylon Berlin” é o de 
uma história policial, mas que começa 
por nos contar a chegada de Gereon Rath 
(Volker Bruch) a Berlim, vindo de Coló-
nia. Este pormenor é interessante porque 
o inspector descobre “outra” Alemanha 
nesta capital em que os acontecimentos 
se aceleram. Cedo se nota que Charlotte 
Ritter (Liv Lisa Fries), a jovem vinda de um 
bairro paupérrimo, mas que está decidida 
a tornar-se assistente criminal na Polícia 
de Berlim, vai ser uma personagem funda-
mental na história, acompanhar Rath nas 
suas investigações e não só. A esta dupla 
junta-se um conjunto de personagens, re-
ais e ficcionadas, algumas inspiradas em 
figuras históricas, muito bem construídas. 
Os actores são bons e estão bem dirigidos, 
recriando maravilhosamente a vida num 
mundo que, sabemos hoje, desabaria em 
pouco tempo.

Um dos deleites da série é reconhecer 
a localização das cenas filmadas em Berlim 
ao mesmo tempo que nos espantamos 
com a extraordinária recriação de ruas 
inteiras feita nos históricos Estúdios Ba-
belsberg, em Potsdam, nos arredores da 
capital germânica. O outro é a música, da 
fenomenal “Zu Asche, zu Staub”, cantada 
pela lituana Severija Janušauskaitė que é 
também actriz e interpreta a misteriosa 
Svetlana Sorokina, às versões das músicas 
dos Roxy Music, cantadas por Brian Ferry, 
que os mais desatentos garantiriam ser 
originais dos anos 20.

O entusiasmo provocado pela série 
levará os mais curiosos aos livros que a 
inspiraram (dos quais ainda não há tra-
dução portuguesa), o que neste caso é 
um óptimo exercício porque a história 
e as personagens são muito diferentes. 
Não houve uma transposição directa e, 
desta vez, é mesmo difícil decidir qual o 
melhor…

Em Portugal, as duas primeiras tem-
poradas passaram, mais ou menos des-
percebidas, na RTP2, entre 2019 e 2020. 
Agora, é possível ver as três temporadas 
de enfiada na HBO e vale mesmo a pena. 
As filmagens da quarta temporada, cuja 
acção se passa no início da década de 30 
do século passado, estão previstas para 
este ano e o lançamento só deverá aconte-
cer em 2022. Mas, como estas são apenas 
previsões e com a agravante de estarem 
condicionadas pelas restrições impostas 
pela pandemia, o melhor por enquanto 
é ler os livros. ■

    reVistas

O fim da bicharada?
O último número 
revista “Éléments”, 
que é possível 
encontrar nas 
bancas em 
Portugal, tem 
como tema central 
um assunto que 

começa a impor-se nas sociedades ocidentais e ao 
qual é necessário fazer frente: o anti-especismo. 

E xceptuando n’O DIABO, esta é uma revista que 
nunca é referida na Imprensa nacional. No en-
tanto, no ano passado, houve um cronista que a 

ela se referiu negativamente num jornal ‘on-line’. Não 
importa aqui discutir as considerações alheias, importa 
apenas notar que a “crítica” estava repleta de imprecisões 

inaceitáveis, como a idade da publicação, o que demonstra 
o nível a que se chegou. Serve este intróito para recordar 
que a “Éléments” dá pistas, há quase 50 anos, para melhor 
pensarmos a actualidade sem esquecer os fundamentos 
da nossa civilização europeia. Não é a obediência cega ou 
o seguidismo que interessam, mas o combate das ideias.

Por muito que nos custe a crer, há quem defenda 
que entre homens e animais não há diferenças. Para os 
autodenominados anti-especistas, não há espécies e esta 
é uma barreira de opressão a abater, custe o que custar. 
É mais um tema “fracturante” que nos começa a ser 
imposto e que ganhará cada vez mais visibilidade. Para 
contrariar este perigoso delírio e nos dar respostas, esta 
edição reúne num excelente ‘dossier’ artigos de François 
Bousquet, que recorda a actualidade do ensaio de Alain 
de Benoist sobre o tema, “La place de l’homme dans 
la nature. Réponse aux antispécistes”, recentemente 
reeditado, de Pascal Eysseric, que escreve sobre carne 
sintética, um sonho próprio de Frankenstein que é ao 
mesmo tempo um projecto ideológico e comercial, do 

biólogo Yves Christen, sobre os animais da sua vida, bem 
como a fotografia e o texto de Slobodan Despot e uma 
entrevista muito interessante a Marine Le Pen.

Há muito mais para ler nesta revista de quase cem 
páginas, em que o destaque vai para as entrevistas com 
Patrick J. Deneen, a quem a revista chama o Michéa norte-
-americano, sobre o fim do liberalismo, e com Thibault 
Gibelin, autor de um livro sobre o actual primeiro-ministro 
húngaro, que considera que “o iliberalismo de Órban é 
o regresso do político”. Nota ainda para a reportagem 
sobre a recente guerra entre a Arménia e o Azerbaijão e 
o retrato de Camille Paglia, considerada “uma feminista 
pagã contra a censura”.

Para além do editorial de Alain de Benoist sobre a 
ecologia, das habituais páginas assinadas por Olivier Fran-
çois, Xavier Eman, Hervé Juvin, Laurent Schang, Bruno 
Lafourcade, entre outros, e das secções regulares há ainda 
muito a descobrir nesta verdadeira revista de ideias. ■

D.B.
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OpiniãoChamar loucos aos adversários é uma histórica táctica comunista

Francisco Louçã e o
Holocausto Ucraniano

DR

Um dos casos que tem agitado, 
neste pós-eleições, não apenas a 
capital, mas todo o país, é a pro-

jectada destruição dos brasões da Praça do 
Império. Entre os que se batem pela manu-
tenção dos conjuntos heráldicos, merece 
lugar de destaque a deputada municipal 
de Lisboa pelo PPM, Aline de Beuvink.

Talvez por isso, o dirigente trotskis-
ta Anacleto Louçã teve uma ideia que o 
deve elevar imenso, principalmente a seus 
próprios olhos. No “Facebook”, na pági-
na “SIC”, colocou parcelas da polémica 
intervenção protagonizada pelo edil, em 
05/11/2019. 

Tratava a intervenção dum voto de con-
denação do “Holodomor” o “Holocausto 
Ucraniano”. (http//www.youtube.com/
watch?v=zOUlZMtaTdc&t=165s).

A intervenção real tem a extensão de 
4m36s. A gravação exibida pelo econo-
mista comunista, denominada “Momento 
ZEN”, dura 58 segundos!

O facto de não conter as vaias e tentati-
vas de silenciamento podem fazer parecer 
descabidas as reações da deputada. Os 
comentários nas redes sociais, chamam 
à deputada “maluca”, dizem que “anda a 
fumar coisas”, que “representa a direita 
acéfala”. 

Outros, seguindo as boas tradições 
comunistas, declaram que “há crianças 
a passar fome em todo o mundo”. O que 
deveria fazer “esta senhora gritar de revol-
ta”. Uma declara que, “para monárquica, 
não tem maneiras!”. 

Outra dá a volta ao texto: “se fazer 
as crianças passar fome é canibalismo, 
então o capitalismo também pratica o 
canibalismo”. Mas o que mais se destaca 
é o estribilho: “pronto, lá estão a dizer 
que os comunistas comem criancinhas 
ao pequeno-almoço”. 

Importa assentar ideias. 

1º – A representante do PPM não decla-
rou que “os comunistas comem crianças”. 
Também não declarou que fazer crianças 
passar fome, ou morrer de fome “é cani-
balismo”.

Ao falar sobre a fome provocada por 

FranCisCO serranO sOCOrrO

Stalin na URSS, declarou que a expressão 
tem um fundo de verdade. Explicou que a 
fome provocada custou milhões de vidas e 
causou milhares de casos de canibalismo. 

Mencionou a carta de 15/3/1933, de 
Kossiev, secretário-Geral do PC da Ucrânia, 
dirigida a Stalin. Nela cita que “A fome 
ainda não levou muitos kolkozianos à ra-
zão”. E a do Secretário Mendel Kataevich, 
que “a fome provou quem é o mais forte 
(…) custou milhões de vidas, mas o nosso 
sistema viverá para sempre”.

Falou ainda do caso contado por uma 
sobrevivente: a sua avó ucraniana. A famí-
lia acolheu uma menina fugida ao consu-
mo canibal.  

2º – Logo após a revolução comunista, 
nos anos 1922/23, todo o território da 
União Soviética sofreu grandes fomes. 
As baixas terão sido perto de 15 milhões. 
Nessa altura, o governo de Lenin apelou 
à comunidade internacional. A ajuda da 
Cruz Vermelha foi liderada pelo explora-

dor polar, Nansen. Já então se falou em 
canibalismo.  

3º – Stalin ordenou a organização da 
grande fome para punir os ucranianos, 
casmurros em rejeitar o comunismo. Igual-
mente foi levada a cabo nas zonas cossacas, 
na chamada “Cossáquia” (três milhões de 
pessoas) e no Cazaquistão, mais renitentes. 
E ainda na República dos Alemães do 
Volga, “etnicamente suspeitos”. 

As forças da NKVD, polícia política, 
com reforço militar, retiraram aos cam-
poneses “independentes” a totalidade 
das suas colheitas. Em 1933, Stalin vendeu 
1,8 milhões de toneladas de trigo. Entre-
tanto, morreram de fome, pelo menos, 
três milhões de ucranianos. Desta vez, 
Stalin expressamente rejeitou ajudas in-
ternacionais. 

Lamentavelmente, essas fomes levaram 
ao canibalismo. Nalguns casos comiam os 
mortos para sobreviver. Noutros, o que 
é muito pior, matavam para comer. Os 

que morriam mais, 
estatisticamente, 
eram os mais dé-
beis; os doentes, 
os mais novos e os 
mais velhos. Logo, 
eram eles os mais 
prováveis de ser 
comidos.

4º – Não há re-
gisto duma acusa-
ção séria dirigida 
aos “comunistas”, 
ou “russos”, de 
“comerem crian-
ças”. Ao peque-
no-almoço ou 

qualquer outra refeição. Os co-
munistas, nomeadamente Álvaro Cunhal, 
é que acusavam os anticomunistas de os 
difamarem nesse sentido. 

5º – Chamar loucos aos adversários é 
uma tática comunista, já com historial. Nos 
últimos vinte anos da URSS, os artistas, 
cientistas, xadrezistas, escritores, atletas, 
que criticavam o regime comunista na 
URSS e satélites, eram denominados “dis-
sidentes”. Como eram contra um regime 
perfeito, só podiam ser doidos! Pelo que 
eram metidos em manicómios dirigidos 
pela KGB (o comum dos cidadãos ia para 
a Sibéria ou levava a bala na nuca).

6º – A despeito da negação, a Ucrâ-
nia tem o “Dia do Holodomor”. Existem 
monumentos às vítimas desse genocídio 
pela fome em diversos países, além da pró-
pria Ucrânia. Na Polónia, na Austrália, na 
América e em diversas cidades do Canadá. 

Conclusão: aqui, o ex-deputado 
trotskista defende Stalin. É facto históri-
co o ditador ter exterminado milhares de 
trotskistas reais e imaginários, por todo o 
mundo. Incluindo ordenado o assassina-
to do próprio Trotsky, no México. Pelos 
vistos, não incomoda Louçã. 

A tática comunista empregue pelo refe-
rido Anacleto é citada em diversos estudos. 
Tornar odioso o alvo a abater. Neste caso 
tornar ridículo, portanto, ineficaz nas suas 
atuações políticas. 

Ao que sabemos, a representante mo-
nárquica, reagiu no “Observador”, de 
27/3 /21. Também este tema já aqui foi 
tratado. Mas o autor destas linhas sentiu o 
imperativo ético de tomar posição quanto 
a mais esta manipulação. ■ 

aline Gallasch-Hall de Beuvink
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EsFINGE N.532 - CRUzaDas E CHaRaDas
PaLaVRas CRUzaDas DEz CHaRaDas

Horizontais
1. Solo; Furtam;  

Letra grega. 
2. Curso.
3. amir; Pato; Cachaça.
4. Príncipe;  

Vizinhança.
5. brinquedo; Privar.
6. Saudável.
7. "amerício"�; Eliminar; 

bem.
8. Mestria; Maquino.
9. Hino; Taquara; 

"agênciaEuropeia 
para a Reconstru-
ção".

10. Letra grega;  
Ordenha; Sede.

11. Emparelha.

Verticais
1. Permissão; Cidade 

de Portugal.
2. Ubiracica; Timidez.
3. Filhotes; Que.
4. barriga; Macacão; 

�antes de Cristo�.
5. Profundo; Troço; Só.
6. Posta; Soldados.
7. altar; Gaivota; Rato.
8. arrieira; Cavaca; 

além.
9. Génio; Nota musical.
10. Fumo-bravo;  

bebedeiras.
11. Calor; Tradições.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Protéticas
1 –   No DECURSO da Pandemia 

ninguém pode PROGREDiR. 
2, 3

2 –   Qualquer UM pode ser ata-
cada pela MOSCaDa. 2, 3

3 –   O REbaNHO consumio toda 
a PiNHOaDa. 2, 3

4 –   Na abERTURa da janela 
está a cafeteira do CaFÉ. 1, 2

5 –   O PaSSEiO acabou em 
DESORDEM. 2, 3

sincopadas
6 –   Esta aGUaRDENTE limpa 

mal, deixou tudo ESCURO. 
3, 2

7 –   O CaMPEÃO usava ROUPÃO. 
3, 2

8 –   a aLTiVa precisa de bom 
aR. 3, 2   

9 –   O MULaTÃO caiu na CaCHO-
EiRa. 3, 2 

10 –   O GENERaL era muito 
aUSTERO. 3, 2 

PaLaVRas CRUzaDas
1. Gamo; avidos.     2. araca; idade. 
3. Macacada; ir.    4. amarela; Coa. 
5. Dorida; Cas.    6. O; Ena; Cal; G.    7. ana; 
Maloca.    8. Pro; Valores.   9. Er; Valoro-
so.   10. Comer; Mesas.     11. azares; Sara.

CHaRaDas
1. Novação    2. Palava   3. Galhada 
4. Gajata   5. Galhofada    
6. Mazorca      7. Galhofa  8. Ferreiro 
9. Leiteira   10. Monarca

sOLUçõEs Esfinge n. 531

DRMuito alterada no que toca ao aspec-
to, embora mantendo a silhueta 
inconfundível, a nova Caddy tem, 

como principal novidade para o mercado 
português, uma versão destinada aos aventu-
reiros que não querem ter de se preocupar 
em procurar um lugar para dormir quando 
viajam; porque já o levam consigo!

A Caddy Califórnia é uma versão ‘cam-
ping’ equipada com cama interior desmon-
tável, uma tenda traseira independente 
que prolonga o espaço coberto, uma mi-
nicozinha rebatível com o essencial para 
preparar refeições rápidas, além de mesa e 
cadeiras para desfrutar com mais conforto 
o repasto. Tudo porque o mercado das 
“Campers” está em franco crescimento 
na Europa, incluindo em Portugal, com 
muita procura por parte de jovens para 
quem esta é uma forma económica de via-

jar, mas também para quem considera ser 
um modo mais seguro de descobrir novos 
lugares, com menos preocupações sanitárias 
devido à pandemia. Com outra vantagem: 
a de dispor de um só carro que consegue 
ser simultaneamente um companheiro de 
aventura, que pode servir nas necessidades 
de deslocação diárias ou até como ferra-
menta de trabalho, graças ao espaço que 
disponibiliza na zona de carga.

Naturalmente, a nova Caddy tem versões 
de trabalho – os furgões e comerciais mistos 
– e este continuará a ser o seu principal mer-
cado, onde detém uma invejável reputação. 
Mas para quem quer mais do que um carro 
de trabalho e não ambiciona adormecer 
em comunhão com a natureza a ver o céu 
estrelado – porque a Caddy Califórnia pode 
ter tejadilho panorâmico em vidro –, o carro 
da Volkswagen disponibiliza versões de passa-

geiros de cinco ou sete lugares, dependendo 
do comprimento da carroçaria.

A forma elevada favorece a habitabili-
dade e aqueles que desconfiam que a par-
tilha do modelo com versões de trabalho 
retira requinte ou qualidade ao interior vai 
certamente surpreender-se: a nova Caddy 
pode contar com quase tudo aquilo que está 
presente nos restantes modelos da marca, 
não só em termos de equipamento, como 
no que se refere aos sistemas de seguran-
ça e de auxílio à condução. E também no 
que toca à tecnologia de conetividade ou 
à digitalização dos instrumentos.

As versões de passageiros do VW Caddy 

contam com cinco ou sete lugares, graças 
a uma terceira fila suplementar com dois 
bancos individuais e removíveis. O compri-
mento máximo do espaço de carga é de 1, 
913 metros até à primeira fila de bancos, 
para uma largura máxima de 1,185 metros. 
A bagageira pode chegar aos 2.556 litros 
mas, com cinco passageiros a bordo, tam-
bém mostra uma volumetria assinalável: até 
1.213 litros, quando carregado até à altura 
das costas dos bancos. 

Quanto a motores, há dois em Portugal: 
o diesel 2.0 TDI com 102 ou 122 cv e um 
motor a gasolina 1.5 TSI com 114 cv. As ver-
sões Califórnia, apenas por encomenda.■

www.cockpitautomovel.com

Quem disse que os consumidores só querem sUV?  
Ou que a tipologia monovolume está esgotada? a nova Caddy 
prova que a liberdade de viajar não começa com os primeiros 
nem o máximo da versatilidade termina nos segundos.

Volkswagen Caddy Califórnia

Outra forma de liberdade
COCKpit

sUGEsTÃO DE FIM-DE-sEMaNa

Festas pascais
Neste fim-de-semana, as festas re-

ligiosas da Páscoa ocupam lugar 
de honra. Desde 15 de Março, a Igreja 
vem regressando lentamente a uma “nor-
malidade” mínima. Assim, embora as 
procissões e aproximações físicas sejam 
fortemente desaconselhadas, é já possível 
participar na Eucaristia, guardadas as ne-
cessárias distâncias. Aqui fica a agenda de 
celebrações nas Sés Catedrais de Lisboa 
e Porto para Sexta-Feira Santa, Sábado 
de Aleluia e Domingo de Páscoa:

LISBOA: 6ª feira, dia 2, Missa da Pai-
xão do Senhor, 15h; Sábado, Missa da 
Vigília Pascal, 21h30m; Domingo, Missa 
Pascal, 11h30m (todas as três celebrações 
serão presididas pelo Cardeal Patriarca, 
D. Manuel Clemente).

PORTO: 6ª feira, 15h; Sábado, 
21h30m; Domingo, 11h (na 6ª feira e 
no Sábado, Laudes e Ofício de Leitura 
às 10h). ■
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A torre de Babel que construímos como regime democrático deve ser substituída Opinião

Racismo, nunca
 ho muito incompleta a definição de 

racismo que encontrei na Wikipedia: 
“consiste no preconceito e na discri-

minação com base em percepções sociais 
baseadas em diferenças biológicas entre os 
povos. Muitas vezes toma a forma de acções 
sociais, práticas ou crenças, ou sistemas 
políticos que consideram que diferentes 
raças devem ser classificadas como inerente-
mente superiores ou inferiores com base em 
características, habilidades ou qualidades 
comuns herdadas”.

Para mim, o racismo é muito mais do 
que isso. Não é apenas a percepção ou cons-
tatação de uma diferença. Racismo é não 
aceitar essa diferença atribuindo-lhe uma 
conotação negativa ou pejorativa e rotulá-la, 
descriminá-la e combatê-la, procurando os-
tracizar os seus possuidores na vida política 
económica e social e no convívio com os 
outros. Para mim, o racismo inclui também 
o uso de palavras ou “slogans” escritos ou 
publicados nos meios de comunicação ou 
nas redes sociais, que traduzam uma ameaça 
ou possam incitar ao ódio ou à violência 
contra alguém que tenha essa diferença.  

No fundo, racista é aquele que se con-
sidera perfeito e puro e nega aos outros 
a possibilidade e até o direito de serem 
diferentes.

Indo um pouco mais fundo neste ra-
ciocínio, podemos afirmar que, mais ou 
menos, todo o ser humano tem um fundo 

DR

racista, porque todos somos experientes em 
descobrir o argueiro nos olhos dos outros, 
sem vermos a trave no nosso. Todos somos 
experientes em criticar o outro tendo como 
base a perfeição que achamos ter.

Normalmente achamos que ser racista 
é chamar a atenção para raças, etnias ou 
grupos sociais e criticar os seus comporta-
mentos, sem muitas vezes conhecermos 
a sua cultura, as suas tradições e os seus 
valores, inclusive generalizando ao grupo 
defeitos ou comportamentos de alguns dos 
seus membros – este é o racismo social. 
Mas racismo social é também tudo o que 
procura estigmatizar o outro através das 
suas fragilidades, como com o “bullying” 
e o “cyberbullying”, que sendo anónimo 
é ainda mais devastador, o assédio, quer o 
que se aproveita da dependência econó-
mica, quer o que abusa das emoções, sexo 
ou estado de saúde do outro, quer ainda 
o que se manifesta contra opções sexuais 
diferentes ou, reciprocamente, pretende 
por todos os meios que estas sejam impostas 
a toda a sociedade.  

O racismo social pode partir do mais for-
te contra o mais fraco, das maiorias contra 
as minorias, mas também pode manifestar-
-se e exercer-se destas contra as maiorias.

Outro tipo de racismo é aquele que, 
partindo de uma crença religiosa dominan-
te, leva as estruturas públicas ou privadas a 
proibir ou restringir as práticas religiosas 
dos fiéis pertencentes a crenças religiosas 
diferentes – este é o racismo religioso que 
encontramos em quase todos os países 

muçulmanos e em muitas seitas religiosas 
no interior dos EUA. Mas há também uma 
outra forma de racismo religioso, mais 
encapotada, a dos não crentes, ateus ou 
agnósticos, contra os crentes que se mani-
festa pelo combate a todas as manifestações 
religiosas visíveis, à abolição do ensino 
religioso, etc. 

Não podemos, no entanto, esquecer o 
último tipo de racismo, aquele que se aplica 
aos que não pensam como nós – o racismo 
político. Este racismo é muito abundante 
em Portugal e exerce-se sobretudo contra os 
partidos mais à direita do espectro político, 
embora se exerça também contra todos os 
que criticam ou incomodam a classe política 
no exercício do poder.

As manifestações desse racismo podem 
ser activas ou passivas. São activas quando, 
para alcançar os seus fins, usam de todos 
os meios: a calúnia, as rotulações de antide-
mocratas, de populistas (conceito de que 
ainda ninguém me explicou o significado), 
ou de fascistas (coisa que pertence ao passa-
do e que nunca se repetirá no futuro, pois 
os tempos e as culturas que estiveram na 
sua origem já desapareceram há muito), 
as falsas notícias, o assédio aos adversários 
políticos mais destacados (em alguns países 
vai-se até ao aprisionamento, assassínio ou 
envenenamento dos opositores). 

Passivas, quando se silenciam os opo-
sitores, não noticiando através dos meios 
de comunicação ou nas redes sociais o seu 
pensamento político, as suas opiniões e as 
suas actividades.

Entre nós este racismo encontra-se nos 
partidos políticos dominantes e exerce-se 
contra a emergência de novas forças po-
líticas e contra aqueles que, não estando 
alinhados com nenhum partido, desejam 
manifestar as suas opiniões ou participar 
na vida pública e na construção de uma 
sociedade melhor – os independentes.

Não devemos ter receio dos que são 
diferentes. Devemos ter receio dos que nos 
querem iguais, pois é na complementarida-
de das nossas diferenças que se encontra a 
riqueza e o bem de todos. É conhecendo 
e entendendo as diferenças dos outros 
que conseguimos integrar, no respeito 
de cada um e para benefício de todos, a 
riqueza de que são portadores para todos 
construirmos um mundo melhor.

Devemos ter, isso sim, o receio da im-
plantação em Portugal de regimes totalitá-
rios, de princípio ou de facto, de direita ou 
de esquerda, ainda que democraticamente 
sustentados por um ou mais partidos. Aí, 
a frase “quem se mete connosco, leva”, 
assume uma ameaça que não podemos ig-
norar, pois o seu conteúdo já deu “gulags”, 
campos de concentração e extermínios em 
massa. Nela estão contidos os lobos vestidos 
com a pele de cordeiro que têm levado ao 
engano o povo português. Esses é que são 
os verdadeiros racistas que não aceitam 
quem não pense como eles e os critique.

Quando uma qualquer tendência po-
lítica procurar apropriar-se do controlo 
da estrutura educacional, da justiça, da 
administração pública, da estrutura eco-
nómica, da riqueza criada e do dinheiro 
que nos é cedido pelas organizações inter-
nacionais, todas as campainhas de alarme 
devem soar e todos os sinos devem tocar 
a rebate porque a semente de um regime 
totalitário já está plantada e a germinar.

Racismo, nunca!

Para concretizarmos esta ambição te-
mos de reconhecer que a torre de Babel 
que construímos como regime democráti-
co deve ser substituída por uma formulação 
diferente da democracia. Devemos pensar 
uma democracia que partindo do ser hu-
mano se organize ao seu serviço. Uma 
democracia de bases e não de ideologias, 
de pessoas e não de partidos. Deixemos 
as crianças e os jovens crescerem sem for-
matações. Deixemos as pessoas viverem 
e criarem as suas famílias. Deixemos as 
pessoas desenvolverem as suas aptidões e, 
pelo seu trabalho, sustentarem o seu agre-
gado familiar. Deixemo-las ser felizes e não 
oprimidas, tiranizadas ou manipuladas e 
deixemo-las participar na solução dos seus 
problemas e inovarem as soluções para as 
dificuldades que vão ocorrendo na vida.

Racismo, nunca!

Uma proposta para a concretização 
desse sonho é a Democracia de Proximi-
dade, conceito que se procurou apresentar 
no texto “Renovar Portugal” publicado 
em 02 de Outubro de 2020 pelo jornal 
“O Diabo”. ■
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Documento exclusivo para autores  - por favor não partilhe



22 •  O DiabO, 2 de abril de 2021

 NA INTERNET

www.jornaldiabo.com

Correio

Cabo Delgado e o silêncio da esquerda
Ocaso da violência terrorista 

pseudo-religiosa na região 
de Cabo Delgado, na antiga pro-
víncia portuguesa de Moçam-
bique, tem sido profusamente 
comentado na nossa imprensa. 
Contudo, não o vi ainda analisado 
com tanto realismo como no co-
municado sobre o tema assinado 
pelo MIL/Movimento Interna-
cional Lusófono, por sinal muito 
pouco divulgado. Por isso aqui o 
trago à colação.

“A pretexto de uma guerra 
com motivações pretensamente 
religiosas”, observa o MIL, “as for-
ças insurgentes têm conseguido 
mobilizar alguns moçambicanos, 
sobretudo jovens, em particular 
em áreas mais desfavorecidas – 
onde tem existido menos em-
prego, menos desenvolvimento 
e menos investimento na Edu-
cação […]. Não temos dúvidas 
de que essas forças insurgentes, 
se tivessem que realmente gover-
nar a região, iriam perder todo o 
apoio que vão tendo, dado que 
o desemprego, o subdesenvolvi-
mento e o analfabetismo não se 
combatem com meros ‘slogans’, 
para mais enganadores”. 

Com realismo, aquele Movi-
mento assinala “toda a impor-
tância da dimensão religiosa em 

Moçambique – um bom exemplo, 
de resto, até à data, de uma sã 
convivência inter-religiosa, nome-
adamente entre a religião católica 
e islâmica –, e conhecemos bem 
o fundamental papel das várias 
instituições religiosas, sem excep-
ção, na resolução dos problemas 
sociais mais prementes. Menos-
prezar toda essa importância é 
ignorar, por inteiro, a realidade 
moçambicana (e africana, em ge-
ral). Por tudo isso, não podemos 
aceitar que a província moçambi-
cana de Cabo Delgado se torne 
mais uma vítima do fundamen-
talismo (pretensamente) religio-
so. Exortamos, pois, o Governo 
da República de Moçambique 
a solicitar o empenhamento de 
toda a CPLP: Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, de 
modo a, no imediato, pacificar o 
território, bem como – ponto não 
menos importante – a promover, 
com esse apoio internacional, um 
maior desenvolvimento da região, 
para benefício de toda a popula-
ção aí residente”.

Estranhamente, a folclórica 
esquerda portuguesa, que des-
de que domina (aberta ou en-
capotadamente) o sistema polí-
tico está sempre tão pronta para 
comentar tudo e mais alguma 
coisa, imiscuindo-se à força na 

agenda nacional e falando sem-
pre de cátedra, tem-se mostrado 
estranhamente “prudente” (e 
até silenciosa) quando se trata 
de Cabo Delgado. Neste aspecto, 
não posso deixar de dar razão ao 
comentador Henrique Raposo, 
que há dias escrevia: “A dimensão 
do inferno moçambicano só é 
equiparável ao silêncio lisboeta 
sobre o assunto. Em Lisboa, na 
‘Lesboa’ mediática dos políti-
cos, comentadores, intelectuais 
e profissionais da indignação, 
não se ouve um pio. A situação 
em Moçambique é uma obscura 
nota de rodapé. O Presidente não 
coloca o assunto na agenda. O 

primeiro-ministro não coloca o 
assunto na agenda. O ministro 
dos Negócios Estrangeiros não 
coloca o assunto na agenda. As 
redacções não colocam o assunto 
na agenda. Os intelectuais não 
colocam o assunto na agenda. Os 
profissionais do cancelamento e 
das fúrias mediáticas não colocam 
o assunto na agenda. Há um si-
lêncio abjecto sobre uma situação 
que afecta as populações do norte 
de Moçambique”. 

Porque será?, pergunta o arti-
culista. E ele próprio dá a respos-
ta: “Ora, o problema dos moçam-
bicanos é que o seu agressor não é 
branco, o vilão desta história não 
é o ‘homem branco’, não é a velha 
África do Sul, não é Israel, ou os 
EUA. Como os seus agressores 
são outros negros (radicalizados 
pelo ISIS), as boas consciências 
de Lisboa calam-se. É só isto. As 
boas consciências de Lisboa estão 
mergulhadas numa espécie de 
racismo invertido que segue este 
guião: só nos indignamos com a 
violência praticada pelo homem 
branco; não nos podemos indig-
nar com a violência praticada 
pelo homem negro ou castanho, 
pois isso será sinal de racismo!”.

Na ‘mouche’! ■
Jerónimo T. Marques
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Cartoon de Augusto Cid 
publicado na edição 
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Novembro de 1979. ■ 
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Nostalgia pelos 
anos oitenta?

C ompreendendo perfeitamente a exasperação que 
a “persona” de Trump causava em muitos norte-
-americanos, mesmo entre os mais convictos repu-

blicanos (caso paradigmático de Clint Estwood, que cedo 
antecipou que não iria apoiar o candidato oficial do seu 
partido), sempre tivemos a intuição de que alguns eixos 
da sua política externa iriam entretanto ser reavaliados 
menos negativamente, mesmo entre os mais militantes 
opositores de Donald Trump.

Não esperávamos, porém, que a realidade viesse a con-
firmar tão imediatamente essa intuição, apesar de todos os 
“filtros” mediáticos, que até se compreendem – quando 
(quase) todos os ‘Media’, nos Estados Unidos da América e 
em (quase) todo o mundo, em particular na Europa, fize-
ram uma campanha activa anti-Trump na última Eleições 
Presidenciais, é compreensível que se abstenham agora 
de criticar Joe Biden.

O que se passou recentemente é porém indiciador 
de um pelo menos aparente desnorte desta nova política 
externa norte-americana. Nunca no passado um Presidente 
norte-americano, como agora Biden, se atreveu publica-
mente a qualificar como “assassino” o seu homólogo russo 
– no caso, Vladimir Putin. Mesmo Josef Stalin, aquele que 
mereceria com menor hesitação esse epíteto (escusado 
será recordar aqui o número das suas vítimas…), jamais 
foi assim publicamente qualificado por Franklin Roosevelt 
ou por qualquer outro Presidente norte-americano seu 
contemporâneo.

Sendo que aqui o que mais surpreende é o absoluto 
anacronismo da posição norte-americana. Até ao final dos 
anos oitenta (leia-se: até à queda do Muro de Berlim), fazia 
sentido (na perspectiva norte-americana, claro está) eleger 
a Rússia (na altura, a União Soviética) como o principal 
inimigo geo-estratégico. Por isso, de resto, nesses tempos, 
vários Presidentes norte-americanos procuraram ter a 
melhor relação diplomática possível com a China (inclu-
sivamente Richard Nixon e Ronald Reagan), procurando 
assim enfraquecer o seu rival maior.

No século XXI, quando a China passou a ser, de longe, o 
maior rival dos Estados Unidos da América, é absolutamen-
te anacrónica esta estratégia de hostilizar a Rússia. Dirão 
alguns que isso se deve a interesses económicos da família 
de Biden na Ucrânia. Não acreditamos porém nisso, tal 
como não acreditámos em suspeitas similares sobre a fa-
mília de Trump em relação à 
Rússia. Trump, por uma vez 
na vida, era a esse respeito 
muito mais lúcido. Percebeu, 
perfeitamente, que a Rússia 
já não era um rival real dos 
Estados Unidos da América 
e que poderia até ser um 
aliado na disputa pela he-
gemonia global com a Chi-
na. Biden, porém, e grande 
parte do Partido Democrata, 
parece ainda viver nos anos 
oitenta… ■ 

O EsPECTaDOR PORTUgUEZManueL reZende

C urioso é o uso em francês do termo ‘balek’.

Poderá ter sido importado directamente do húngaro 
‘balek’, que foi absorvido do turco ‘balik’, que quer dizer 
‘peixe’.

Em húngaro ‘balek’ é calão usado para caracterizar 
uma fraude ou um defraudado.

Alguns dicionários franceses afirmam que ‘balek’, em 
francês, é tão somente a abreviatura da expressão “(je 
m’en) bats les couilles”, que pode ser traduzida em por-
tuguês para “estou-me a cagar” ou “quero lá saber”.

Como usar o termo numa frase?

Em baixo vemos a expressão “s’en balek” usada em 
frase, desta vez em declarações de uma responsável da 
direcção da Unef, o sindicato nacional de estudantes 
francês, Hafsa Askar, quando do incêndio de Notre Dame.

“Wallah vous aimez trop l’identité française alors qu’on 
s’en balek objectivement c’est votre délire de petits blancs.”

Traduzindo:

“Wallah (expressão árabe, significa “Juro por Deus”) 
vocês adoram a identidade francesa enquanto que nós nos 
estamos a cagar para os vossos delírios de pequenos brancos.”

Treinar as línguas nunca fez mal e o saber não ocupa 
espaço. No que toca a outras culturas, é sempre bom saber 
com que contar.

Passado Colonial
O Conselho da Europa, que já foi o melhorzinho que 

havia na Europa, afirma no seu relatório anual que Portu-
gal tem de se confrontar com o seu passado esclavagista.

A secretária de Estado para a Igualdade, Rosa Mon-
teiro, foi logo a correr atrás do prejuízo dizendo que 
a discriminação racial existe e é superior aos números 
oficiais de queixas.

Eu confronto-me regularmente com o meu passado 
colonial.

É ver-me sentado em auto-comiseração, na Conga, com 
duas brutas bifanas com molho picante, acompanhadas 
com um ou vários finos bem geladinhos, a penar todas 
as mágoas do Império. 

O Racismo não prescreve 
O novo Inimigo Público n⁰1 da Bélgica é a música 

de 1985 de Anne Cordy “Cho Ka Ka O”, sentenciada 
pelos justiceiros bem-pensantes pelos crimes de racismo 
e abuso de estereótipos. 

Veja-se a dita canção, uma autêntica marcha das SS.

“Cho Ka Ka O 
Cho chocolat 
Si tu me donnes des noix de coco 
Moi je te donne mes ananas… “

A Camisola da Póvoa
Estão as marias-amélias todas em polvorosa com 

a americana que copiou aquela horrível camisola da 
Póvoa.

Especula-se que a partir de agora as grandes mani-
festações de patriotismo vão ser feitas por gente vestida 
com os necessários acessórios nacionalistas, como as socas 
madeirenses, as samarras alentejanas e as camisolas de 
lã da Póvoa. A fricção entre estes dois últimos e a elec-
tricidade estática daí resultante contribuirá para fazer 
do patriota português um bombista suicida tão eficiente 
quanto económico. 

Meus amigos, vamo-nos deixar de carolices. Até há dias 
ninguém sabia que a Póvoa tinha por tradição aquelas 
horríveis cachaporras.

Esta senhora fez mais pelo turismo de Portugal do 
que 50 anos de Ministérios do Turismo. A partir de agora 
há dois símbolos internacionais portugueses: o Galo de 
Barcelos e a camisola feia da Póvoa. ■

O termo ‘balek’ na língua francesa
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“Este Governo tem dificuldade em perceber que tem um defeito de fabrico”
Luís Marques Mendes, in SIC-Notícias

Por uma vez, Marcelo Rebelo de sousa 
agiu com a independência própria de um 
Chefe de Estado ao promulgar três diplomas 

que o Parlamento aprovou contra a vontade do 
Governo do PS. antes tarde que nunca. 

a Frase

Instantâneo

O detestável corifeu trotskista Fran-
cisco Louçã caiu no grotesco ao tentar 
negar um facto histórico: a matança, 

pela fome, de milhões de ucranianos subme-
tidos à ditadura estalinista entre 1932 e 1933. 

Céu
&Inferno

Camião destravado
Não se sabe para onde o alucinado ditador da 
Coreia do Norte levará o seu miserável país, 
de insensatez em insensatez, de extravagância 
em extravagância. Esta semana voltou a 
surpreender tudo e todos ao cortar relações 
com a Malásia, que acusou de “conspirar com 
os Estados Unidos” não se sabe bem para 
quê. Indiferente às críticas do mundo, Kim 
Jong-un foi esta semana visitar um projecto 
urbanístico em Pyongyang – e não resistiu a 
dar aos seus súbditos uma lição de condução 
de autocarros. Pobre povo coreano! ■

• Verdades
Já não se pode dizer nada. O pre-
sidente da Associação de Hotéis 
do Algarve (AHETA), Elidérico 
Viegas, caiu na ingenuidade de 
dar uma entrevista em que afir-
mava coisas verdadeiras – algo 
que, nos dias que correm, parece 
ser crime. Resultado: teve de de-
mitir-se da direcção da associação 
que ele próprio fundou há duas 
décadas. E que disse Viegas? Ape-
nas isto: que o turismo algarvio 
está com a corda na garganta, 
que a Páscoa está perdida e que 
de nada valem os alegados “pré-
mios” turísticos que dão Portu-
gal como “o melhor” destino do 
mundo, pois esses prémios são 
comprados com umas centenas 
de euros no mercado internacio-
nal e não têm qualquer valor. Os 
restantes directores da AHETA 
ficaram muito incomodados e 
demarcaram-se de Viegas. De-
viam era pintar a cara de preto. ■

• Buraco
Ora aqui está um descaramento 
que tem o condão de pôr de acor-
do a generalidade das forças políti-
cas, as mais díspares: a reclamação 
de nova injecção de dinheiro por 
parte do Novo Banco. É imoral, 
diz o Chega. É inaceitável, con-
corda o BE. E até Costa, embora 
não ponha em causa o princípio 
de dar ao NB mais um balão de 
oxigénio, diz que os 598 milhões 
de euros pedidos pela polémica 
casa bancária ao Fundo de Resolu-
ção “ultrapassam manifestamente 
a avaliação das necessidades”. O 
problema reside em saber, antes 
de mais, qual será a profundidade 
do buraco que estamos há seis 
anos a tentar encher com notas 
de Euro; e em decidir, de seguida, 
se queremos continuar a enterrar 
dinheiro nesse poço sem fundo. Já 
que, em última análise, o dinheiro 
é nosso, convinha que fôssemos 
nós a decidir… ■

• CgD privada?
Olhando para o que já se pas-
sou com outros bancos e para o 
agravamento do caso Novo Banco, 
é natural que o simples contri-
buinte se pergunte se ficaremos 
por aqui. Estarão o Montepio e 
a Caixa Geral na calha para “re-
soluções” de arestas igualmente 
cortantes? Quanto ao Montepio, 
seria criminoso que não fossem 
tomadas pelo regulador todas as 
medidas prévias para o manter em 
funcionamento regular. No que à 
segunda diz respeito, surge agora 
a perspectiva, lançada pelo antigo 
administrador Nuno Fernandes 
Thomaz, de que a velha CGD 
acabe por ser privatizada, uma 
vez que o Estado já dispõe, como 
alternativa, do Banco de Fomento 
para “preencher o papel de suprir 
as falhas todas de necessidade e 
de estar presente nos financia-
mentos e capitalização de forma 
eficiente”. Esperemos para ver. ■ 

• amiguinho
Parece estar finalmente marcado 
para a próxima sexta-feira, 9 de 
Abril, o anúncio das conclusões 
do juiz-instrutor Ivo Rosa sobre o 
Processo Marquês, de que o an-
tigo primeiro-ministro socialista 
José Sócrates é o mais notório dos 
acusados. Célebre por se mostrar 
sempre muito amiguinho das 
causas dos arguidos, Rosa ainda 
recentemente decidiu não levar 
a julgamento o ‘chef’ jugoslavo 
Ljubomir Stanisic, acusado (com 
provas!) de ter subornado um 
agente da PSP que o ajudou a pas-
sar por uma operação Stop duran-
te o confinamento da Páscoa de 
2020. Mais recentemente ainda, o 
mesmo Rosa anulou caridosamen-
te a caução de um milhão de euros 
cada que o juiz Carlos Alexandre 
tinha imposto a António Mexia 
e Manso Neto no processo EDP. 
Estes sinais fazem recear o pior. 
Para Sócrates, o melhor. ■

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 

TERÇAS-FEIRAS
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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

KC
Na

ah! ah! ah!
A impagável deputada socia-
lista Isabel Moreira, uma das 
mais hilariantes criaturas que 
já pisaram o hemiciclo de São 
Bento, tanto no actual como 
no anterior regime, saiu-se 
esta semana com mais uma 
tirada digna do anedotário 
nacional: “O feminismo pre-
cisa de homens”, escreveu ela 
no ‘Expresso’, sem se desman-
char a rir. E é bem capaz de 
ter razão a senhora deputada, 
pois a verdade é que também 
o masculinismo precisa de 
mulheres, e de que manei-
ra. Receio, contudo, que ao 
escrevê-lo Sua Excelência in-
corra em grave delito contra o 
‘politicamente correcto’, pois 
a cartilha, agora, é negar até 
mesmo a existência de “mu-
lheres” e de “homens”: somos 
“pessoas” e “pessoos”, apenas 
estigmatizados/estigmatiza-
das com um género devido 
à perfídia da “construção 
social”. Se não fosse a tirania 
fascista/capitalista, sairíamos 
todos hermafroditas dos ven-
tres das nossas mães. E tam-
bém dos ventres dos nossos 
pais, tenho a certeza. ■

Fra Diavolo

5ª Coluna
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