
   Novo livro de Brandão Ferreira e 
Humberto Nuno de Oliveira, com prefácio 
de Jaime Nogueira Pinto, lança a questão: 
"Estava a Guerra perdida?" Uma análise do 
conflito complementada com entrevistas 
a dezenas de personalidades. O debate 
está lançado e a conclusão não agrada 
aos abrilistas que entregaram o Império
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Professores, alunos, escritores, jornalistas e tradutores aprovam 
moção contra o Acordo Ortográfico e exigem referendo
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   sEmANárIO POlítIcO INdEPENdENtE

tragicomédia: 
radicais de 
esquerda na 
Grécia aliados ao 
"grande capital"
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“Os gregos mais ricos preparam-se para lucrar com a falência” 

Nasceu Álvaro Pais em 1275, tendo 
falecido, em 1349, na cidade de Sevilha. 
Eclesiástico, doutor em Direito pela 
Universidade de Bolonha, onde terá 
ensinado, foi bispo de Silves e assumiu 
a defesa do Papa João XXII, contra o 
anti-papa Pedro de Corbara. Escreveu 
Álvaro Pais “De statu et planctu Eccle-
siae”, “Speculum regum” e “Collyrium 
fidei adversus haereses”, obras de cujas 
traduções portuguesas se extraíram 
seguidamente algumas passagens. 

“O poder secular, para ser digno do nome 
de rei, tem de proceder com rectidão. De 
facto, o rei mau não pode dizer-se verdadeiro 
rei, tal como o dinheiro falso não é dinheiro 
e a falsa justiça não é justiça” (“Espelho dos 
reis”, texto bilingue, Lisboa, I, 1955, p. 112).

Análise O recanto semanal do pensamento político

Um ArtIGO dE

PEDRO 
SOARES 

MARTÍNEZ

álvaro Pais
“Cumpre, pois, saber que é bom e con-

veniente ao género humano haver um reino 
e o poder de um governo, pois que, devido 
à ignorância da natureza humana, não basta 
ao homem o governo da sua própria razão 
(Ibidem, p. 145).

“Perversamente um homem alcança o 
poder quando, por paixão de dominar, ou 
seja pela força, ou por dolo, ou por suborno, 
ou por qualquer outro meio indevido, usurpa 
aquele poder… Acontece, porém, algumas 
vezes, que alguém alcança ilegitimamente o 
poder mas se torna, depois, bom e verdadeiro 
governante…São justos e legítimos aqueles 
reinos em que o modo de adquirir o poder e 
o uso dele são rectos” (Ibidem, pp. 147-151).

“Se o governo injusto dos tiranos não 
é exercido por um só, mas por vários, cha-
ma-se, em grego, no caso de exercício por 
poucos, oligarquia, isto é, o principado de 
poucos, quando poucos, diferindo do tirano 
só pelo número, oprimem o povo por causa 
da riqueza. Se, porém, o governo iníquo é 
exercido por muitos, chama-se, em grego, 
democracia, isto é, poder do povo, quando 
o povo dos plebeus oprime com o seu poder 
os ricos e os nobres. Desta forma, realmente, 
o povo inteiro é como um só tirano” (Ibi-
dem, p. 159). ■

Frei João 
sobrinho

Frei João Sobrinho, natural de Lisboa e aí 
falecido em 1486, foi mestre do rei D. Afonso 
V e publicou, em 1483, “De Iustitia Commu-
tativa”, obra traduzida para língua portuguesa 
em 1945, da qual se seguem alguns trechos.

“O direito natural, comum a todos os 
povos, existe, em toda a parte, por exigência 
da natureza, e não por qualquer determinação, 
tal como a união do homem e da mulher, a 
geração  a educação dos filhos e a vocação 
para possuir” (pp. 147-155).

“Também o negócio foi introduzido por 
lei natural… mas os bons mercadores devem 
atender principalmente, para poderem alcan-
çar o reino dos Céus, à utilidade da coisa e à 
necessidade do próximo com quem transac-
cionam. Nem devem vender mais caro nem 
fixar as mercadorias em preço mais alto do que 

é conveniente, pois, de outro modo, não seria 
para proveito da república mas para sua ruína. 
Contudo, da sua parte devem pesar os seus 
trabalhos, assim como os riscos, enfim, todos 
os gastos que suportam para transporte das 
mercadorias e para sua arre-
cadação. Por estes motivos, 
e pelo da honesta susten-
tação da vida própria, po-
derão vender mais caros os 
objectos que compraram… 
Também lhes é lícito pon-
derar as perdas que tenham 
sofrido noutras ocasiões” 
(pp. 257-260). ■ 
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Internacional“Os gregos mais ricos preparam-se para lucrar com a falência” 

Não deixa de ser uma ironia digna da tragicomédia grega que 
actualmente se vive: os radicais de esquerda que tanto se 
rebelaram contra “o grande capital” são hoje os seus melhores 
aliados. com a Grécia à beira do abismo, os milionários 
helénicos torcem para que o syriza dê o passo em frente...

Os vendilhões 
da Acrópole

Não é uma conspiração urdida 
por um grupo sinistro: é apenas um 
movimento normal dos “mercados”. 
Na semântica socialista, os “merca-
dos” são uma entidade incorpórea, 
misteriosa, embora na sua base este-
jam apenas pessoas. E essas pessoas, 
especialmente as mais abastadas, co-
meçaram a fugir com o seu dinheiro 
da loucura esquerdista que se vive 
na Grécia e a pô-lo a bom recato. 

Graças a isso, os milionários gre-
gos encontram-se hoje numa posi-
ção única: caso a Grécia abandone 
a União Monetária e regresse ao 
velho Dracma, vão poder comprar 
o país quase todo com os seus euros. 
E podem agradecê-lo a Tsipras e a 
Varoufakis, que estão prestes a atirar 
o país contra as rochas.

A Grécia mentiu para poder en-
trar no Euro, já não há dúvidas em 
relação a isso: uma brutal irrespon-
sabilidade que, a prazo, condenou 
a economia do país. Mas regressar 
ao Dracma, agora, será outra irres-
ponsabilidade.

Nem mesmo os maiores defen-
sores das moedas soberanas acon-
selham aos países em crise uma 
saída da Zona Euro. Portugal, por 
exemplo, no caso hipotético de um 
dia querer regressar ao Escudo, pre-
cisaria de ter as finanças em ordem 
e uma economia forte a sustentar a 
confiança na moeda.

Desvalorização e miséria
No nosso actual estado, endivi-

dados, descredibilizados (embora 
já muito menos do que durante o 

longo consulado socialista) e em 
crise, o Escudo iria imediatamente 
começar a desvalorizar de forma 
brusca, até valer muito pouco. É 
esse o problema que a Grécia está 
a dias de enfrentar.

A médio prazo, a desvalorização 
da moeda reforça a competitividade, 
mas é uma solução artificial. Entre 
o período do PREC e a vitória com 
maioria absoluta do PSD, o Escudo 
foi sucessivamente desvalorizado, 
mas a economia, no geral, não se 
tornou mais competitiva. 

No caso da Grécia, a curto prazo, 
o que o regresso ao Dracma implica 
é a deterioração das escassas poupan-
ças, dos salários e das pensões. Os 
gregos preparam-se para acordar um 
dia e descobrir que as suas contas 
estão convertidas na nova moeda: 
Dracmas que perdem valor de hora 
para hora. 

O cenário é sombrio. Importar 
seja o que tornar-se-á impossível, 
visto que os produtos são vendidos 
em moeda forte: Euro, Dólar ou 
Libra Esterlina. Existe o perigo real 
de uma crise humanitária, dado que 
quase toda a comida grega é impor-
tada, podendo o país ter de pedir 
ajuda caridosa às Nações Unidas 
ou à União Europeia. 

Nos primeiros tempos de ban-
carrota grega, o fornecimento de 
electricidade terá de ser suspenso, 
visto que o petróleo é importado, 
e quem o vende não vai aceitar 
pagamento em Dracmas. A Grécia 
caminha para o abismo, com os 
(muitos) eleitores do Syriza a asso-

biar alegremente para o ar. Mas nem 
todos os gregos vão nesta romaria: 
os mais ricos preparam-se, mesmo, 
para lucrar com a falência helénica.

Dinheiro seguro
A primeira vaga de gregos a 

retirarem o seu dinheiro do país 
aconteceu logo em 2010. Na al-
tura, como era inevitável, a banca 
descapitalizou-se, visto que, por 
muito que protestem, os gregos de 
classe mais baixa ou média pouco 
ou nada pouparam, mesmo durante 
a época das “vacas gordas”.

Esses mesmos gregos ricos têm 
agora o seu dinheiro seguro em ban-
cos estrangeiros, muitos deles na 
Suíça, e quando a república helénica 
estoirar, os seus euros (e dólares e 
libras) vão valer uma fortuna quan-
do comparados com os Dracmas. 
Um pequeno conjunto de pessoas 
pode tornar-se dona de quase toda 
a propriedade de um dos países que 
já é um dos mais desiguais da União 
Europeia. 

A Alemanha ainda tentou travar 
este movimento, ameaçando taxar 

ou congelar todas as contas de gregos 
abastados, mas estes simplesmente 
limitaram-se a mudar o seu dinheiro 
para outras paragens. O capital não 
tem nacionalidade, e no mundo fi-
nanceiro desregrado da actualidade, 
isso é uma verdade bem trágica.

Gregos revoltam-se
Nem todos os gregos engoliram 

o discurso dos “radicais caviar” no 
poder: na Grécia também há quem 
se aperceba da proximidade do abis-
mo. Ainda esta semana que passou, 
os mineiros, tradicionalmente votan-
tes de esquerda, saíram às ruas de 
Atenas a protestar contra as novas 
regras “ambientais” que a brigada 
do “politicamente correcto” obri-
gou Tsipras e companhia a aplicar, 
mesmo em detrimento de uma das 
poucas indústrias que mantém o país 
a funcionar. Os mineiros receiam 
também a bancarrota, que lhes irá 
reduzir os ordenados ao valor da 
miséria. 

A resposta da esquerda, como 
sempre “respeitadora” da liberdade 
de expressão e do pluralismo de-

mocrático, foi rápida: uma contra-
-manifestação de anarquistas que 
acabou em violência. Já o governo 
afirmou que a manifestação tinha 
sido organizada pelos donos das 
minas e pelos “reaccionários”, e que 
os milhares de trabalhadores eram 
apenas “fantoches” do capital. O 
discurso marxista nunca muda.

Foram atirados objectos e in-
sultos contra os mineiros, homens 
humildes que apenas temem pela 
sua vida e pelo sustento das suas 
famílias. Outros grupos só não se 
manifestam contra o governo Tsi-
pras pelo clima de medo que estes 
extremistas instalaram no país. 

Mas o governo radical do Syri-
za não está disposto a assumir as 
suas responsabilidades no desastre. 
Pelo contrário, prepara-se para dar o 
golpe final e fugir: Tsipras já admi-
tiu que em caso de bancarrota vai 
convocar eleições gerais, escassos 
meses após ter sido eleito, passando 
a batata quente ao senhor que se 
segue. 

De certa forma, é pena que não 
tencionem ficar. Varoufakis, com o 
seu apartamento ‘glamour’ e casacos 
ingleses de luxo, talvez se sentisse 
bem na companhia da nova oli-
garquia que se prepara para tomar 
conta do país. Os milionários, sem 
dúvida, saberiam recompensá-lo: 
afinal, foram as suas políticas de con-
fronto que lhes dão a possibilidade 
de virem a controlar uma Grécia 
levada à extrema miséria. 

A “esquerda caviar” faz sempre 
jus ao seu nome. ■
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Yanis varoufakis, ministro das Finanças grego

PEDRO A. SANTOS
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Portugal Para Jaime Nogueira Pinto, “uma ‘derrota militar’ à vista,            não era nem possível nem provável, na Primavera de 1974”

A guerra de áfrica não estava perdida
No próximo dia 23 de Abril, será lançado o novo 
livro de Brandão Ferreira e Humberto Nuno de 
Oliveira, ambos colaboradores de O DIABO, com 
prefácio de Jaime Nogueira Pinto, que lança a 
questão: “Estava a Guerra de África perdida?” 
Uma análise do conflito complementada com 
entrevistas a dezenas de personalidades. O 
debate está lançado e a conclusão não agrada 
aos abrilistas que entregaram o Império.

O lançamento terá lugar no 
Salão Nobre da Sociedade Histó-
ria da Independência de Portugal, 
no Largo de São Domingos, em 
Lisboa e vai ser apresentado por 
Alexandre Lafayette, advogado e 
ex-combatente do Ultramar. Pre-
faciado por Jaime Nogueira Pinto, 
“Guerra d’África, 1961-1974 – Estava 
Guerra a Perdida?” foi escrito em co-
-autoria pelo historiador e professor 
universitário Humberto Nuno de 
Oliveira e o Tenente-Coronel Piloto 
Aviador João José Brandão Ferreira. 
A O DIABO, os autores afirmaram 
que o objectivo do livro é dar ao 
leitor “o direito ao contraditório”, 
nomeadamente face ao discurso 
oficial que afirma que a Guerra de 
África foi “injusta” e que estava ir-
remediavelmente perdida.

Para complementar os seus 
textos, os autores entrevistaram 22 
militares e dois civis: Francisco Vidal 
Abreu; Lopes Alves; Luís Sanches 
de Baêna; António Jesus Bispo; José 
Francisco Nico; Caçorino Dias; Luís 
Cadete; Victor Lopo Cajarabille; 
Moura Calheiros; John P. Cann; 
José Vizela Cardoso; Manuel Vize-
la Cardoso; Silvino Cruz Curado; 
José Lemos Ferreira; Raúl Folques; 
Taveira Martins; Soares Martinez; 
Adriano Moreira; José Malhão Pe-
reira; Renato Marques Pinto; Fon-
tes Ramos; Cardeira Rino; António 
Maria de Sá Alves Sameiro.

Um livro oportuno, que segura-
mente abrirá um debate necessário 
sobre um período tão importante 
da nossa História contemporânea.

“A guerra que  
nunca se perdeu”

No prefácio, Jaime Nogueira 
Pinto recorda o capítulo do seu 
livro “Portugal, Os Anos do Fim – 
A Revolução que veio de dentro”, 
reeditado no ano passado, intitula-
do “A guerra que nunca se perdeu”, 
onde “procurava deixar uma síntese 

DUARTE BRANQUINHO

do panorama operacional nos três 
teatros da guerra de África – Angola, 
Moçambique e Guiné-Bissau – nas 
vésperas do 25 de Abril. A conclusão 
era que, apesar da sempre volátil 
situação na Guiné e de um agrava-
mento circunstancial, na segunda 
metade de 1973, em Moçambique, 
a guerra do Ultramar estava muito 
longe de estar ‘perdida’”.

Para o politólogo, “muitos que 
se intitulam hoje de direita – ou 
mesmo não se intitulando, preten-
dem ter a simpatia e os votos do 
povo de direita – usaram em relação 
à História do século XX e às suas 
categorias e semânticas, a lingua-
gem e as etiquetas de esquerda. E 
alinham com a esquerda em quase 
tudo que tem a ver com o passado 
próximo, criando uma amálgama 
falsa e simplificadora, vizinha das 
mais grosseiras retóricas antifascistas. 
Um destes alinhamentos é na tese 
da ‘guerra perdida’ e do significado 
essencialmente libertador da revo-
lução”. Assim, considera que este 
livro de Humberto Nuno Oliveira 
e João José Brandão Ferreira “tem 
oportunidade e interesse”.

Para Jaime Nogueira Pinto, o 
trabalho desenvolvido em “Guerra 
d’África, 1961-1974 – Estava Guer-
ra a Perdida?”, “na argumentação 
desenvolvida pelos seus autores e 
pelos testemunhos de uma série de 
oficiais com experiência e responsa-
bilidades operacionais significativas 
em 1974, passa a ser uma referência 
importante na questão central que 
na segunda metade do século XX, 
dividiu o país e conduziu ao fim de 
um secular e original império, bem 
distinto dos impérios imperialistas 
– de pura exploração económica de 
territórios e populações – de outros 
países europeus”. E conclui: “Uma 
‘derrota militar’ à vista, não era nem 
possível nem provável, na Primave-
ra de 1974. Sustentá-lo, para além 
de contrário à verdade, manifesta 

esquecer o esforço continuado das 
Forças Armadas portuguesas e dos 
portugueses de todas as condições, 
origens e sensibilidades, que então 
cumpriram o seu dever. E até me-
nosprezar e apoucar a paciência 
e resistência, nossas inimigas de 
então, que souberam esperar, de 
acordo com Mao e Salazar, que a 
circunstância política aberta pelo 
25 de Abril, nos levasse a causas 
e a perdas”.

Como nasceu o livro
Os autores explicam o que 

motivou o aparecimento “Guerra 
d’África, 1961-1974 – Estava Guerra 
a Perdida?”, contando a breve his-
tória da origem do livro. Em 2012, 
o Instituto de Estudos Superiores 
Militares, em colaboração com o 

Núcleo Impulsionador das Con-
ferências da Cooperativa Militar 
(NICCM) organizou um seminário 
subordinado ao tema “A Guerra de 
África – Portugal Militar em África 
1961-1974 – Actividade Militar”, 
que contou com parte doze orado-
res, “todos militares e habilitados, 
por estudo e experiência, a nele 
intervirem”, na opinião dos autores. 
Afirmam Humberto Nuno Oliveira 
e Brandão Ferreira que “como é 
uso nestes casos foram retiradas, no 
final, algumas ‘conclusões’ provi-
sórias que o oficial encarregado de 
o fazer, apelidou de súmulas, que-
rendo referir-se ao que tinha sido 
dito pelos oradores”. No entanto, 
“dois dos oradores intervenientes, 
os Coronéis Carlos Matos Gomes 
e Aniceto Afonso, vieram insurgir-
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PortugalPara Jaime Nogueira Pinto, “uma ‘derrota militar’ à vista,            não era nem possível nem provável, na Primavera de 1974”

A guerra de áfrica não estava perdida

-se contra as conclusões/súmulas, 
dizendo que não correspondiam à 
verdade dos factos, nem à realida-
de vivida. Sem embargo apenas se 
referem a uma frase e que foi esta: 
‘A situação nos três teatros (An-
gola, Guiné e Moçambique) está 
controlada pelas Forças Armadas 
portuguesas e que era sustentável 
em termos militares’. Face a esta 
situação os dois oficiais, com ex-
periência nas campanhas aludidas 
e, um deles com inquestionável 
valor operacional, conhecidos es-
tudiosos do tema, escreveram um 
documento de 35 páginas (ou já 
estaria escrito?), contestando tal

Conclusão”. Assim, “Guerra 
d’África, 1961-1974 – Estava Guer-
ra a Perdida?” é  uma análise e uma 
réplica a esse documento.

“Vae victis?”
Na introdução, Humberto Nuno 

de Oliveira recorda que “a história 
é escrita pelos vencedores” e afirma 
que “a história que se vem fazendo 
da guerra travada em África entre 
1961 e 1974 é tudo menos isenta, 
desapaixonada e, sobretudo, desin-
teressada”, porque tem sido feita 
“por verdadeiros historiadores do 
regime, marcados por inultrapassá-
veis condicionantes pessoais”. Para o 
historiador, esta versão da Guerra de 
África, “porque feita pelo regime, e 
para o regime, tenderá a alcandorar-
-se ao estatuto de versão oficial, se-
não única”. Assim, o livro que será 
lançado no próximo dia 23 de Abril, 
coordenado por dois Portugueses, 
“daqueles que com orgulho e sentido 
do dever teriam naturalmente ido 

cumprir o seu dever em África”, tem 
por objectivo ser “um contributo 
para uma outra visão da história da 
Guerra de África pois que passados 
tantos anos, começa a ser impres-
cindível que outra verdade possa ser 
conhecida”. Depois de tantos anos, 
há que recusar a fatalidade do “ai dos 
vencidos!” e não nos subjugarmos à 
vontade dos vencedores.

A Guerra no Ultramar
No enquadramento político-es-

tratégico das campanhas ultramari-
nas de 1954 a 1974, que faz, Brandão 
Ferreira afirma que “Portugal sofreu 
entre 1954 e 1974 o maior ataque à 
escala mundial – o que implicou 
uma estratégia global de resposta 
- como já não assistia desde a Guer-
ra da Restauração”. É uma análise 

importante para melhor compreen-
dermos a Guerra no Ultramar entre 
1961 e 1974. Para o oficial, “apesar 
de todos os problemas existentes não 
se pode dizer que a nível militar as 
Forças Armadas Portuguesas estives-
sem na defensiva e sem opções. A 
nível político e diplomático havia 
janelas de oportunidade a explorar, 
as finanças estavam sólidas e a eco-
nomia em franca expansão”. Algo 
que contraria a versão dos derrotistas. 
Por isso, considera que “afirmar que a 
situação nos três teatros de operações 
estava fora de controlo e era crítica 
em Moçambique e muito crítica na 
Guiné é um exercício de distorção da 
realidade, algo considerável”. E lança 
a questão pertinente: “a situação em 
1974 era, no seu conjunto, pior do 
que em 1961?”

Para Brandão Ferreira: “Portugal 
conduziu a sua melhor campanha 
desde o estabelecimento do ‘império’ 
oriental no Índico, com a acção desse 
extraordinário estratega e guerreiro 
que foi Afonso de Albuquerque; só 
com meios nacionais sem generais 
ou almirantes importados, com uma 
coesão extraordinária, com uma lo-
gística invejável e uma capacidade 
operacional ao nosso melhor nível. 
Com justiça, com disciplina e com 
humanidade. Ou seja com verdadeiro 
valor militar.” Um livro que faz justiça 
a todos os que combateram por Por-
tugal e merecem o nosso respeito. Os 
autores estão de parabéns por trazerem 
para a praça pública um debate que 
se impõe para que seja reconhecido o 
esforço daqueles que não se negaram 
a sacrificar-se pela Pátria. ■ 
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Ensaio “A designação da guerra advém de posicionamentos político-filosóficos”

HUMBERTO NUNO DE OLIVEIRA

Que nome para a Guerra?

Cremos que a primeira tentativa 
de discussão historiográfica deste 
tema se deve a Nuno Severiano 
Teixeira que numa tentativa de 
classificação absolutamente fa-
lhada, quanto a nós, e claramente 
eivada ela própria de pressupostos 
político-filosóficos, afirmou que às 
“designações de «guerra de África» 
ou «guerra do Ultramar», veiculadas 
pelo Estado Novo e que tendem a 
iludir o carácter colonial do con-
flito, por um lado, e as de «guerras 
coloniais» ou «guerra de libertação 
nacional», veiculadas pela oposição 
portuguesa ou pelos movimentos 
de libertação que não deixam de 
encerrar uma conotação negativa 
ou heróica, por outra, preferimos 
e utilizaremos a de «guerras de des-
colonização»”.

Dois comentários apenas a 
esta reflexão inicial, com a qual 
discordamos mas que, no plano 
historiográfico reconhece, contudo, 
a importância de revisão do tema. A 
primeira a tentativa de contributo 
em si, muito importante, de debate 
da questão; a segunda o falhanço 
objectivo pois referir Guerra Co-
lonial ou Guerra de Descoloniza-
ção, mudando apenas o sujeito de 
colonizador para colonizado, em 
nada afecta as considerações pos-
síveis sobre o tema, mantendo-se 
uma mesma realidade que, como 
veremos, é questionável.

Igualmente numa opção verda-
deiramente impossível mas reco-
nhecendo que vivemos há dema-
siados anos o “síndrome da Guerra 
Colonial”, o presidente da Liga dos 
Combatentes, General Joaquim 
Chito Rodrigues, respondendo a 
sobre que nome dar ao conflito 
afirmou, “Chamo só guerra. Eu 
fiz a guerra do ultramar, porque a 
política só depois do 25 de Abril a 
apelidou de Guerra Colonial. Antes 
não havia Guerra Colonial mas as 
colónias e o problema colonial. 
Hoje em dia, considero que a guer-
ra não tem adjectivos: não é justa 
ou injusta, nem é do ultramar ou 
colonial. Em termos militares há 
várias, a nuclear, a convencional, a 
guerrilha, mas eu tenho para mim 
que esta é só guerra”. Uma opção 
vaga e de impossível sustentação 
historiográfica, mas que demons-

Analisemos os nomes da Guerra travada pelos portugueses em África entre 1961 e 1974, e as 
representações que encerram, para nos situarmos no cerne da questão, embora devamos constatar, como 
advertência prévia, que a designação da guerra advém claramente de posicionamentos político-filosóficos, 
em cuja perspectiva a semântica tende a possuir um papel determinante na sua classificação.

tra claramente as muito diferen-
tes perspectivas sobre o assunto e 
sobretudo o incómodo causado 
nos distintos campos pelas opções 
assumidas.

Em última instância, situamo-
-nos, portanto, no domínio de op-
ções que derivam da linguagem, 
da semântica, considerada a po-
liticamente correcta por parte do 
utilizador, numa perspectiva de 
uma construção da História que, 
raramente, deixa de ser ideológi-
ca e comprometida, como se vem 
afirmando.

Guerra do Ultramar
Como se disse era esta a desig-

nação oficial do conflito antes do 
25 de Abril. Desde logo porquanto 
correspondia à designação oficial 
conjunta daquelas províncias – ul-
tramarinas. O adjectivo ultramari-
no qualificava um ‘locus’, todos 
os territórios situado no ultramar 
ou algo relativo ao ultramar, sendo 
este substantivo relativo às regiões 
situadas além-mar ou mais popular-
mente do outro lado do mar. Sendo 
esta a designação mais empregue 
por uma certa tendência legalista e 
conservadora apresenta três fragili-
dades: a primeira advém do simples 
facto de ser a empregue pelo Estado 
Novo e como tal, e exclusivamente 
por esse facto, um “alvo a abater; 
a segunda deriva da contestação, 
politicamente motivada, do esta-
tuto dos territórios de Portugal em 
África de todos quantos assacam 
que a transformação de colónias 
em províncias ultramarinas foi 

uma mera operação cosmética; a 
terceira, justamente, da necessidade 
de combater uma expressão que 
é preferentemente utilizada pelos 
mais conservadores, sobretudo por 
todos quantos aposta numa ruptura 
conceptual a opção de uma desig-
nação alternativa que promova a 
mudança.

Guerra de Libertação ou 
Guerra da Independência

São as principais opções dos in-
dependentistas africanos por ambos 
substantivos corresponderem ao 
desiderato maior dos seus promo-
tores. Em Angola a liga dos anti-
gos combatentes designa-se mesmo 
“Liga dos Veteranos de Guerra de 
Libertação de Angola” o primeiro 
destes termos é ainda seguido por 
Edmundo Rocha. Também aqui o 
emprego destes substantivos pode 
ser facilmente questionável, na re-
alidade é possível dizer, sem dema-
siada incerteza que os mesmos são 
um mero eufemismo porquanto é 
questionável se a libertação e/ou a 
independência foram conseguidas, 
ou se terão antes sido substituídas 
por tipos diferentes de opressão e 
repressão, causados por factores 
exógenos e também endógenos. 
Ainda hoje afirmações como esta: 
“Em África, a primeira colónia 
portuguesa onde irrompe a guerra 
de libertação foi Angola (1961)”, 
são frequentes entre os estudiosos 
africanos.

Guerra Colonial
Esta designação é a predomi-

nantemente utilizada pela esquerda 
marxista, acompanhada, ainda, por 
alguns independentistas africanos 
que pretendem acentuar a questão 
da dominação colonial.

Antes do 25 de Abril, como 
confessa o moçambicano Louren-
ço do Rosário “o conceito «Guerra 
Colonial», que tem a sua origem na 
esquerda portuguesa e nas hostes 
antifascistas, sobretudos entre os 
desertores e exilados políticos, só 
se consagra após a consolidação da 
democracia portuguesa” era uma 
mera opção política. Uma explica-
ção que não sendo nossa nos parece 
assaz conclusiva.

A expressão colonialismo, 
como empregue em Guerra Co-
lonial para além das óbvias cono-
tações políticas encerra ainda um 
óbvio problema. O colonialismo, 
no sentido pejorativo que habitu-
almente encerra a palavra, se é que 
existiu sob o domínio português – o 
que como muitos outros conceitos 
é assunto discutível – não se ex-
tinguiu nos países que resultaram 
da guerra travada contra Portugal, 
antes se viu substituído por for-
mas de um neocolonialismo bem 
mais feroz – praticado por nações 
que ao contrário de Portugal não 
compreendiam a alma africana 
– levado a cabo por americanos, 
russos cubanos, chineses e de ou-
tras nações, assim o colonialismo 
português, viu-se apenas substituído 
por outros.

Recordemos, por exemplo, que 
o escritor e jornalista francês Saint-
-Paulien afirmou que “o português 
sente-se tanto na sua terra nessas 
províncias longínquas como em 
Sintra ou em Coimbra. Não tem 
que fazer nenhum esforço para 
compreender África”.

Encerra ainda o problema de 
em 1961 não existirem já oficial-
mente colónias, pelo que classificar 
de Colonial a guerra, pressupõe 
uma opção política que não corres-
pondia já a uma realidade legal mas 
antes a uma determinada visão que 
se pretende ter da presença portu-
guesa em África. Como muito bem 
refere Fernando Policarpo desde a 
entrada de Portugal na ONU, em 
14 de Dezembro de 1955, que a 
defesa da soberania plena sobre os 

territórios ultramarinos afirmava 
“que havia muito deixaram de ser 
simples colónias para se tornarem 
parcelas do território nacional, 
como qualquer outra. A Portugal 
competia mantê-los, defendê-los e 
desenvolvê-los.”

A maioria, como constatável, 
opta pelo Colonial o que, de ime-
diato as classifica e posiciona os 
respectivos autores. Tirando uma 
série resultante de uma parceria en-
tre a televisão pública e um jornal 
diário que optou por um salomó-
nico “Colonial / Do Ultramar / De 
Libertação” quase todas optam por 
classificá-la como “Colonial” uma 
realidade que, como afirmamos, 
já não vigorava quando os acon-
tecimentos eclodiram. Se dúvidas 
houvesse sobre o posicionamento 
ideológico de quem assim a adjec-
tiva, de imediato se desfariam ante 
a mínima ofensiva heurística.

Guerra de África
Sendo certo que “a História é 

sempre escrita pelos vencedores”, 
como afirmou também Robert Bra-
sillach, vai sendo tempo, de modo a 
tentar ultrapassar divergências sem-
pre existentes (activas ou latentes) 
de encontrar uma designação que, 
acompanhando o vocábulo guerra, 
caracterize de modo rigoroso e con-
sensual a guerra que foi travada em 
África a partir de 1961. Parece, pois, 
evidente que o substantivo que o 
pode, e deve, acompanhar seja o 
substantivo África, correspondendo 
este ao continente onde, em três 
frentes, a guerra foi travada.

Parece-nos pois que a desig-
nação Guerra de África, eventual-
mente acompanhada dos numerais 
correspondentes aos anos de du-
ração da mesma, será a mais con-
sensual opção numa perspectiva 
de uma visão histórica nacional e 
aquela que, para evitar clivagens 
desnecessárias, deveria ser fixada e 
aprovada, eventualmente não nos 
trabalhos académicos que sempre 
devem gozar de ampla liberdade, 
mesmo para apresentar teses des-
viantes e não raras vezes pouco 
rigorosas, mas sim nos manuais 
escolares do ensino obrigatório 
de Portugal poupando os alunos 
a querelas ideológicas que, não 
raras vezes opõe escola a família 
e vice-versa.

Esta designação, para além das 
vantagens já aduzidas, apresenta 
uma outra de cariz historiográfi-
co. Na realidade, não existindo ne-
nhum outro momento na História 
de Portugal, desde 1415, que desig-
nemos por Guerra de África parece, 
pois evidente que nenhuma outra 
classificação lhe assenta de modo 
tão objectivo, claro e abrangente. 
Haja pois vontade de dar o passo 
nesse caminho, que será também 
o de uma certa apaziguação histo-
riográfica. ■
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Sete Dias

A grande 
estagnação 
nacional
Entre 2000 e 2020 Portugal apenas verá a sua economia 
crescer 0,2%, sendo uma das economias mais lentas 
do planeta, segundo a previsão agora divulgada pelo 
FmI. Em média, Portugal apenas crescerá 0,5% por ano, 
mas há que se ter em conta os anos de depressão 
económica que se seguiram após a bancarrota causada 
pelo governo liderado por José sócrates. durante essa 
recessão, Portugal perdeu quase 7% do PIB, e ainda 
estamos 6% abaixo do PIB que existia antes do pedido 
de auxilio externo que Portugal foi forçado a fazer 
após décadas de irresponsabilidade fiscal. Números 
que revelam a grande estagnação que se instalou no 
nosso país desde 2000.
Após a adesão à cEE em meados dos anos 80, Portugal 
chegou a crescer 3% por ano, mais do que nos últimos 
20 anos combinados. Antes disso, ainda durante a 
vigência do Estado Novo, a economia nacional che-
gou a crescer ao ritmo de 8% por ano. Em ambos os 
períodos chegámos a ser das economias mais velozes 
do mundo desenvolvido, anulando a teoria de que 
Portugal está condenado a ser pobre. No entanto, as 
políticas financeiras e económicas das últimas duas 
décadas ficam postas em causa por estas conclusões.
Em termos sociais, o desemprego disparou desde os 
anos 90 e o FmI estima que irá manter-se elevado a 
médio prazo. Em termos de “PIB per capita”, uma 
medida extremamente importante para se compreen-
der a riqueza dos indivíduos de uma nação, Portugal 
encontra-se em queda livre. Este ano foi de apenas 
18 mil euros, um valor miserável quando comparado 
com os 90 mil euros do luxemburgo, por exemplo, 
ou 50 mil euros dos Estados Unidos. Até a Grécia e a 
Estónia nos ultrapassaram.
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Portugal quase 
sem crianças

A nossa velha nação cada vez mais faz 
juz a esse nome. Segundo estatísticas di-
vulgadas pelo Eurostat, Portugal poderá 
ser o país da União Europeia com menor 
proporção de crianças em 2050, perfazen-
do então apenas 11% da população total. 
Apesar de toda a Europa estar envelhecida, 
fruto de uma longevidade muito maior do 
que no passado, e de taxas de natalidade 
muito baixas, o caso português é o mais 
preocupante. Dentro da União Europeia, os 
países mais “jovens” são a Irlanda, a França 
e o Reino Unido, enquanto a Alemanha e 
os países de Leste se encontram também 
numa situação muito preocupante. 

Finlandeses provam  
do próprio remédio

Na altura ainda ricos com os dinheiros da 
Nokia e da indústria madeireira, os finlandeses 
foram dos países mais duros e menos solidários 
com Portugal. Uma ingratidão histórica para 
com um país que lhes enviou uma enorme 
ajuda alimentar durante a “Guerra do Inverno”, 
contra a URSS, em 1939-40. Agora, também 
a Finlândia está em crise, com o desemprego 
a chegar aos 10% e a dívida pública a dispa-
rar, algo que obriga os principais partidos a 
admitir que a austeridade é o único caminho 
que resta. Nas eleições legislativas de domingo 
passado, os partidos pro-austeridade venceram 
e os finlandeses “ricos” vão ter de provar do 
remédio amargo que nos impingiram a nós.

áfrica do sul: estrangeiros 
e brancos debaixo de fogo

Vinte anos após o fim do ‘apartheid’, a 
sociedade “arco-íris” que lhe sucedeu está a 
revelar-se um mito. Brancos e africanos de 
etnias diferentes das locais estão a ser perse-
guidos e brutalmente assassinados nas ruas da 
África do Sul devido a motins racistas. Este 
episódio de violência xenófoba deriva de um 
discurso agressivo da parte de vários sectores 
políticos da África do Sul, que defendem que 
os brancos e todos os indivíduos das “tribos” 
diferentes devem ser expulsos do país. O 
presidente Zuma implorou esta semana para 
que os brancos e estrangeiros não abandonem 
o país, visto que representam quase toda a 
mão-de-obra especializada.

Penhoras  
abusivas travadas

O “terror fiscal” chegou a níveis de insa-
nidade que se aproximam do totalitarismo, e 
por isso o Governo decidiu travá-lo. Entre as 
penhoras chegaram a estar casas de famílias 
trabalhadoras pobres, bem como alimentos 
de instituições de caridade, e chegou-se ao 
ridículo Estalinista de os clientes de restau-
rantes serem responsabilizados pelas dívidas 
do restaurante onde apenas foram uma vez. 
Tudo porque as penhoras passaram a ser 
ordenadas por computadores, prática que 
foi agora proibida. Proibido está também 
penhorar sem aviso, bem como desalojar 
famílias sem pelo menos discutir com elas 
um plano alternativo de pagamento.

Agora é o PS quem precisa de “assistência externa”, qua-
tro anos depois de o último primeiro-ministro socialista o 
ter pedido para o país. A “divida partidária” do PS ascende 
a mais de 10 milhões de euros, o que deixa o partido com 
verbas limitadas para enfrentar as próximas legislativas, que, 
a julgar pelas recentes sondagens, prometem ser renhidas. 

Segundo os dirigentes socialistas, a culpa desta falta 
de fundos é de toda a gente, menos da administração do 
partido. Por um lado, culpam a Administração Fiscal pela 
não devolução do IVA, quando aquela instituição considera 
que o PS não tem direito a tal benefício. Os socialistas são 
o único partido a exigir este “direito”. Por outro lado, os 
gestores do Largo do Rato culpam uma alegada “injustiça” 
na atribuição das subvenções das eleições autárquicas de 
2013: o PS quer 17 milhões, mas o Estado acha que eles 
só têm direito a 13 milhões. Todos os restantes partidos 
concordam com a posição do Estado, que se baseia em 
cortes introduzidos durante o consulado de Sócrates.

A crise nos cofres socialistas deriva principalmente 
na enorme queda na votação que o PS teve em 2011. 
Visto que cada voto equivale a 12,5 euros quadrienais em 
financiamento público, a perda de meio milhão de votos 
foi um duro golpe para o PS. Várias sedes do partido já 
estão com as contas da água e da luz em atraso, e fala-se 
em hipotecar património para conseguir crédito. Costa, 

entretanto, vai tentar renegociar os termos da dívida com 
os credores, contraindo novos empréstimos para poder 
pagar os antigos, numa tentativa de ganhar um pequeno 
fôlego para poder competir nas próximas legislativas. ■

Ps na bancarrota
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contraditório
resposta do ministério da Educação a um pedido de in-
formação sobre implementação do Acordo Ortográfico.

Em 2014, o então director-geral da Educação, Fernan-
do Egídio reis, actualmente secretário de Estado do 
Ensino Básico e secundário, informou, em resposta a 
um pedido  para esclarecer sobre se haveria alguma 
parceria público-privada com as editoras de livros 
escolares: “(...) de acordo com a resolução do conse-
lho de ministros (…), foi determinada a aplicação do 

Acordo Ortográfico da língua Portuguesa no sistema 
educativo português, no ano letivo de 2011/2012 
(…). caso os manuais escolares contenham material 
textual (integral ou excertos) retirado de fontes cuja 
ortografia ainda não esteja adaptada ao Acordo Or-
tográfico, este deve ser atualizado [sic] para que a 
nova norma ortográfica seja respeitada. A indicação 
de que a ortografia foi alterada pode ocorrer depois 
de cada texto ou nas informações gerais sobre o 
manual escolar. (...)”

Sociedade “É urgente a coordenação de esforços que            levem à abolição do Acordo Ortográfico”

Que língua Portuguesa queremos deixar  
aos nossos filhos?
Professores, alunos, escritores, tradutores, 
jornalistas e intérpretes reunidos a semana 
passada em Lisboa no Fórum “Pela Língua 
Portuguesa, diga Não ao Acordo Ortográfico” 
aprovaram uma moção exigindo a realização 
de um referendo sobre a aplicação do acordo 
de 1990. Porque, citando Vasco Graça Moura, 
“enquanto há Língua, há esperança”.

Conforme O DIABO anun-
ciou na última edição, reali-
zou-se terça-feira passada, em 
Lisboa, o Fórum “Pela Língua 
Portuguesa, diga NÃO ao 'Acor-
do Ortográfico' de 1990”. Du-
rante mais de três horas foram 
muitos os professores e alunos 
dos ensinos universitário e se-
cundário, escritores, jornalistas, 
tradutores, intérpretes e outros 
cidadãos, vindos de todo o país, 
que se manifestaram contra o 
Acordo Ortográfico (AO).

A sessão decorreu no anfi-
teatro I da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa e foi 
presidida pelas organizadoras, as 
professoras catedráticas Cristina 
Pimentel, Teresa Cadete e Hele-
na Buescu, a quem se juntou na 
mesa António Feijó, vice-reitor 
da Universidade de Lisboa.  

Este antigo director da Fa-
culdade de Letras manifestou 
o seu completo repúdio pelo 
AO, desmascarou os contornos 
políticos do documento e deu 
testemunho das suas acções con-
tra o Acordo ao longo dos anos, 
concluindo pela defesa de um 
referendo àquele instrumento 
de “descaracterização da língua 
Portuguesa”.

Na primeira parte do en-
contro intervieram também a 
professora catedrática Maria Fi-
lomena Molder, da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa; o 
tradutor António Chagas Dias, 
da Associação Portuguesa de 
Tradutores; o estudante Duarte 
Bénard da Costa, aluno do Liceu 
Camões e membro do Movimen-

to Contra a Aplicação do AO90 
aos exames nacionais; Francis-
co Miguel Valada, tradutor nas 
Instituições da União Europeia; 
e o jornalista Nuno Pacheco, 
subdirector do Público.

Foram ainda lidas mensagens 
de figuras públicas que, não po-
dendo estar presentes, fizeram 
questão de manifestar a sua ade-
são à luta contra o AO, entre 
as quais o fadista João Braga, o 
economista e antigo ministro das 
Finanças Bagão Félix, ou o ad-
vogado e político Garcia Pereira.

A segunda parte do Fórum 
foi dedicada à discussão de uma 
moção exigindo a suspensão do 
Acordo Ortográfico de 1990.

Personalidades ligadas a di-
versas áreas da cultura enrique-
ceram o debate com as respecti-
vas intervenções, com destaque 
para o poeta Gastão Cruz, o 
escritor Mário de Carvalho, o 
cronista Pedro Mexia, o humo-
rista Ricardo Araújo Pereira e o 
docente da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa Ivo 
Miguel Barroso, que concluiu 
a sua comunicação citando o 
poeta, tradutor e político Vas-
co Graça Moura, recentemente 
falecido: “Enquanto há Língua, 
há esperança”.

Após animada discussão, 
foi aprovada pela esmagadora 
maioria dos presentes uma  mo-
ção  que, além da suspensão do 
AO, exige a realização de um 
referendo nacional ao mesmo e 
sublinha a urgência de se coor-
denarem esforços - e resistência 
civil - que levem à abolição de 
tal Acordo. ■

D
R

D
R

A mesa do Fórum

Pedro mexia ricardo Araújo Pereira
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Sociedade“É urgente a coordenação de esforços que            levem à abolição do Acordo Ortográfico”

Que língua Portuguesa queremos deixar  
aos nossos filhos? mOçãO  

Acordo Ortográfico de 1990: NãO!
O chamado "Acordo Ortográfico" ("AO") nem é 
acordo, porque não ratificado por todas as par-
tes assinantes, nem ortográfico, pois o seu texto 
prevê a existência de facultatividades. só por via 
de uma imposição autoritária tem sido tentada a 
sua adopção. 
Após três anos e três meses desta imposição no en-
sino e na Administração Pública, os resultados estão 
à vista: o "AO" falhou os seus objectivos, nomea-
damente a unificação das variantes do Português 
e uma alegada “simplificação” que corresponde a 

uma total insegurança ortográfica.
Por isso, os cidadãos reunidos no Fórum realizado na 
Faculdade de letras da Universidade de lisboa, em 
14 de Abril de 2015, exigem a imediata suspensão 
da obrigatoriedade do uso do “AO” nas escolas e 
na Administração Pública, bem como a organização 
de um referendo cujos resultados reflictam o modo 
como todos os utentes da língua pensam qual a 
opção ortográfica que melhor corresponde a um 
uso sustentado da mesma, no quadro das línguas 
europeias da mesma família. 

História breve do Acordo Ortográfico
Ivo miguel Barroso, 
docente da Faculda-
de de direito de lis-
boa, elaborou uma 
cronologia do AO de 
1990.

O projecto de Acordo 
Ortográfico de 1986 
foi retirado em 1987, 

acossado pela opinião pública portuguesa e brasileira, 
que se expressou amplamente desfavorável ao AO90; 
entre nós, em parte devido ao parecer negativo da 
comissão Nacional da língua Portuguesa (cNAlP), 
nomeada pelo Governo e presidida pelo Professor 
vítor de Aguiar e silva (disponível em http://www.
fcsh.unl.pt/docentes/aemiliano/AOlP90/cd-Pr/
dOcUmENtOs/05-cNAlP1989.pdf).
mais tarde, as bases de um novo Acordo Ortográfico 
foram elaboradas. O seu principal autor material 
foi malaca casteleiro, na qualidade de membro da 
Academia das ciências de lisboa e de presidente do 
seu Instituto de lexicologia e lexicografia.
A “Nota Explicativa” (futuro Anexo II do tratado) viria 
a ser elaborada um ano depois.
secretamente, a Academia das ciências de lisboa 
e a Academia Brasileira de letras aprovaram o que 
viria a ser o AO90.
O “projecto de texto de ortografia unificada de lín-
gua portuguesa” foi aprovado em lisboa, em 12 de 
Outubro de 1990, pela Academia das ciências de 
lisboa, pela Academia Brasileira de letras e pelas 
delegações de Angola, de cabo verde, da Guiné-
-Bissau, de moçambique e de são tomé e Príncipe, 
tendo contado ainda com a adesão da delegação de 
observadores da Galiza.
O “Acordo Ortográfico” foi assinado pelos sete Es-
tados de língua oficial portuguesa (Angola, Brasil, 
cabo verde, Guiné-Bisssau, moçambique, Portugal e 
são tomé e Príncipe), em 15 de Novembro de 1990.
O tratado foi submetido pelo Governo à aprova-
ção parlamentar, tendo sido aprovado pela reso-
lução da Assembleia da república n.º 26/91, de 4 

de Junho de 1991 (reproduzida emhttp://dre.pt/
pdfgratis/1991/08/193A00.pdf). Foi assinado em 4 
de Agosto de 1991, referendado em 7 de Agosto e 
ratificado pelo decreto do Presidente da república n.º 
43/91, de 23 de Agosto (publicado no diário da repú-
blica, 1.ª série-A, n.º 193, de 23 de Agosto de 1991.
O texto viria a ser rectificado pela rectificação n.º 
19/91, diário da república, 1.ª série-A, n.º 256, de 
7 de Novembro (http://dre.pt/pdf1sdip/1991/11/25
6A00/56845684.pdf).
Porém, além de Portugal, apenas cabo verde e o 
Brasil ratificaram o AO90, pelo que não chegou a 
entrar em vigor (é necessária a unanimidade para 
que um tratado entre em vigor na ordem jurídica 
internacional).
Existiram posteriormente dois Protocolos modificativos 
do texto original, assinados pelos sete Estados de lín-
gua oficial portuguesa. Em virtude da regra estipulada 
pelo 2.º Protocolo, bastando-se com 3 ratificações, o 
AO90 entrou em vigor na ordem jurídica internacional 
e nas ordens jurídicas desses três Estados (Brasil, 
cabio verde e são tomé), em 1 de Janeiro de 2007.
Em 2005, o Instituto camões pediu vários Pareceres 
sobre o AO90 a especialistas e entidades. Os Pareceres 
foram todos negativos, sendo vários “arrasadores” 
(todos, à excepção de um, subscrito por malaca cas-
teleiro (autor do AO90), em nome da Academia das 
ciências de lisboa).
Posteriormente, também Portugal (em 2008) encetou 
o processo de vinculação internacional. A Guiné-Bissau 
e timor-leste ratificaram o 2.º Protocolo em 2009, 
embora, tal como cabo verde e são tomé e Príncipe, 
não o estejam a aplicar.
Nem Angola nem moçambique ratificaram o AO90 
ou o 1.º e 2.º Protocolos até hoje.
A resolução do conselho de ministros n.º 8/2011, 
aprovada em 9 de dezembro de 2010, foi publicada 
no “diário da república”, 1.ª série, n.º 17, 25 de 
Janeiro de 2011.
só a partir de Janeiro de 2012, em virtude dessa rcm, 
“A maior parte dos portugueses (…) deu de caras, 
literalmente, com as alterações à ortografia”, como 
disse O dIABO, na edição de 7 de Fevereiro de 2012.

D
R

D
R

D
R

António Feijó

Francisco miguel valada
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Opinião“Devemos castigar este Partido Socialista que nos trouxe três bancarrotas”

A autópsia ao Partido 
socialista, de 42 
anos e em contínua 
decomposição, é algo 
que tem de ser feito 
com muita coragem.

Quando estamos a viver fora 
das quatro linhas rectangulares 
do Portugal continental europeu, 
tendemos a ter uma abordagem 
diferente do que está a suceder ao 
País e partimos de prismas com 
menos ruído de dia-a-dia, com 
maior objectividade e capacidade 
de interligação a vários assuntos e 
acontecimentos que sabemos que 
vão condicionando os desenvol-
vimentos políticos em Portugal.

O Partido Socialista há mais de 
40 anos tem vindo a saber muito 
bem aproveitar Macau e os seus 
recursos, ora para formar os seus 
quadros políticos, ora para financia-
mento partidário, a ler a obra de Rui 
Mateus, “Contos Proibidos – Me-
mórias de um PS desconhecido”.

O semanário “Expresso” trouxe-
-nos uma verdade há muito anun-
ciada, a de um Partido Socialista 
falido, tão falido como a governa-
ção socialista deixou a República 
Portuguesa.

Estranho até hoje ninguém 
contar um dos episódios mais 
feios decorridos na história do 
relacionamento luso-chinês, onde 
fez figura o actual recluso número 
44 de Évora.

Estávamos em Setembro de 
2010, Teixeira dos Santos chegara 
a Macau, pronto para seguir para 
Pequim para tratar da venda de par-
te da dívida portuguesa, e tudo, ao 
que se conta pelas pessoas envol-
vidas no processo, foi resultado da 
ameaça de José Sócrates à República 

Portugal sempre! 
Socratismo nunca mais!

FrENtE OrIENtAl

VITÓRIO 
ROSÁRIO 

CARDOSO*

Popular da China que se Pequim 
não comprasse a dívida portugue-
sa, então como Primeiro-Ministro 
não participaria na 3.ª Conferência 
Ministerial do Fórum para a Coo-
peração Económica e Comercial 
entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa (Fórum Macau).

Os anos Sócrates conferiram a 
Portugal uma imagem internacional 
vulgar e desprovida de dignidade, 
não estando de todo à altura dos 
nossos cinco séculos de relaciona-
mento, amizade e de cooperação 
com a China, e marcada por uma 
profunda falta de sentido de Estado 
da parte portuguesa, mas por outro 

lado, temos a sorte da China enten-
der alguns dos nossos momentos 
de estados de alma menos felizes. 
E estes episódios trágicos que nos 
envergonham a todos foram os mo-
mentos causados pelo “Menino de 
ouro do PS”, título de mais uma 
publicação que alguém saberá por 
quem foi paga?

Regressando às origens do pro-
blema, temos de questionar se os 
principais quadros do Partido So-
cialista que passaram por Macau 
trouxeram consigo para Portugal a 
experiência de governação baseada 
num modelo de desenvolvimen-
to onde a maioria das receitas do 

Estado são provenientes do jogo, 
onde facilmente se gera um cons-
tante superavit no orçamento do 
governo e nunca há problemas de 
opção pelo investimento público.

Justamente, Portugal não é 
Macau. Ora, se a economia por-
tuguesa não é de todo sustentada 
pela indústria do jogo, mas sim por 
pequenas e médias empresas que 
constituem a maioria do tecido 
empresarial português, e não são 
os casinos que pagam a fatia de 
leão dos impostos mas sim a classe 
média que aguenta com estoicismo 
a carga fiscal neste ambiente de 
emergência nacional, só podemos 

crer que a experiência socialista de 
governar Macau serviu para os so-
cialistas se governarem, ou então 
que nos provem o contrário. Até 
parece que os socialistas aplicaram 
a mesma receita macaense para os 
sucessivos governos de Portugal 
e que continuam a sonhar a dar 
continuidade à aplicação desta 
receita nos futuros governos de 
Portugal, a de gastar e de gastar e 
atirar com as dívidas para as fu-
turas gerações.

De nada valeu aos socialistas 
formarem os quadros em Macau se 
esta é a tal experiência que ganha-
ram, a de que tudo se faz porque 
há sempre dinheiro, há uma fonte 
inesgotável de receitas do jogo que 
não param de jorrar, que há sem-
pre alguém que pague e não peça 
contas, nem fale mais no assunto.

Podemos crer que os socialistas 
que fizeram escola em Macau e 
que estão hoje com António Cos-
ta, uma espécie de “Socratismo 
parte II”, e que vieram para Lisboa 
aplicar aquilo que aprenderam, 
caíram em dois erros capitais, pri-
meiro porque pararam no tempo, 
e segundo, enganaram-se na geo-
grafia. Já não vivem os loucos anos 
70, 80 e 90 do século passado e em 
Macau. A economia portuguesa 
não tem os milhões diários das re-
ceitas do jogo, o desenvolvimento 
económico de Portugal é fruto de 
muito trabalho, suor e lágrimas das 
famílias portuguesas em Portugal 
e no exterior e por este motivo, as 
famílias portuguesas em Portugal 
como nas Comunidades Portu-
guesas, devem saber castigar este 
Partido Socialista que nos trouxe 
três bancarrotas, obrigando-nos a 
sacrifícios heróicos para superar 
a crise.

Para as próximas décadas, esta 
criminosa irresponsabilidade po-
lítica do Partido Socialista tem de 
ser banida pelo voto popular. Caso 
para se dizer: “Portugal Sempre! 
Socratismo nunca mais! ■

 
*Conselheiro Nacional do PSD 

(círculo da emigração  
do fora da Europa, 1.º Sup.)
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"Podemos crer que os socialistas que fizeram escola em macau e que estão hoje 
com António costa caíram em dois erros capitais, primeiro porque pararam no tempo,  
e segundo, enganaram-se na geografia."
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Sociedade “O 'politicamente correcto' é uma doença da sociedade moderna”

A inquisição das coscuvilheiras de esquerda

A praga do “politicamente correcto” está a atingir as raias da loucura. 
Não falta muito para que os ‘lobbies’ esquerdistas impeçam o pobre 
cidadão de respirar – não vá ele “ofender” alguma minoria protegida. 
É a inquisição das coscuvilheiras do século xxI.  

Para os fanáticos do “politicamen-
te correcto”, este artigo está condena-
do a ser “ofensivo”. Talvez seja ofen-
sivo por não respeitar o “acordês”. 
Talvez seja ofensivo pelas imagens 
que o acompanham. Talvez seja ofen-
sivo pelo tipo de letra escolhido pelos 
nossos paginadores. Mesmo que esta 
página saísse em branco, o artigo não 
deixaria de ser ofensivo para esses 
fanáticos, pois o papel resulta de um 
cruel abate de árvores. E ainda que 
fosse divulgado em formato digital 
não deixaria de ser ofensivo, por con-
sumir criminosamente electricidade. 
Aliás, para muitos destes loucos, que 
se auto-apregoam como paladinos da 
liberdade de expressão, até a mera 
existência deste jornal é ofensiva.

Não há como fugir a este fenó-
meno dos nossos dias, em que tudo 
acaba por ser ofensivo para um pe-
queno grupo de pessoas que contesta 
só por contestar, que nunca está feliz 
com nada e que dita os decretos do 
“politicamente correcto”. São uma 
praga. Nada produzem, nada inven-
tam, nada criam. Pelo contrário, ten-
tam activamente manietar quem quer 
fazê-lo. Dizem-se progressistas, mas 
são rápidos a censurar e a condenar, 
usando métodos quase medievais de 
prova de culpa. Afirmam-se pela liber-
dade, mas adoram a censura. Querem 
fazer justiça pelas próprias mãos e 
denunciar tudo e todos, mas para eles 
não há lei ou código deontológico. 
Pelo meio, retiram protagonismo a 
quem verdadeiramente luta pela so-
ciedade e trabalha para a melhorar. Os 
níveis de parvoíce chegaram a níveis 
extremos, e as crianças já começam a 

PEDRO A. SANTOS

ser doutrinadas na loucura do “poli-
ticamente correcto”. Não falta muito 
para que seja proibido respirar.

Queimem as bandeiras!
Em 2014, um aluno sueco foi 

arrastado da sua sala de aula para o 
escritório do director da escola. O 
crime de que o petiz era acusado? 
Vestia uma camisola com um símbolo 
“racista”: a bandeira nacional do seu 
país. É comum na Suécia, que já foi 
um dos países mais liberais do mundo 
e é hoje um dos mais afectados pelo 
“politicamente correcto”, as crianças 
serem castigadas por usarem o sím-
bolo nacional, especialmente em lo-
cais onde haja grandes comunidades 
muçulmanas, visto que a bandeira 
apresenta a “cruz cristã”. Para espanto 
geral, as autoridades concordaram 
com a acusação feita pela escola, onde 
ainda hoje não se pode entrar com 
a bandeira do país que paga para a 
instituição continuar a funcionar.

Felizmente na Suíça houve mais 
juízo, e quando o ‘lobby’ do “politica-
mente correcto” fez o incrível pedido 
para que as autoridades retirassem a 
cruz da actual bandeira, alegando 
que “temos que nos questionar se o 
Estado quer continuar a apoiar um 
símbolo [a cruz] no qual muitas pes-
soas já não acreditam”, as autoridades 
mandaram-no à fava e os principais 
partidos políticos, da esquerda à di-
reita, correram a afirmar que a ideia 
era uma imbecilidade. 

Mas conciliar as culturas nacio-
nais com as comunidades imigrantes 
tem-se revelado um problema – ex-
cepto, claro, para os militantes do 

“politicamente correcto”, que acham 
que o outro lado tem sempre razão. 
Agora, até o Natal querem banir: em 
muitas cidades norte-americanas já 
não se pode dizer “feliz Natal” a 
ninguém, mas sim apenas “felizes 
festas”, e nos países nórdicos a “ár-
vore de Natal” deu lugar à “árvore 
das festas”. O presépio, obviamente, 
está banidíssimo.

Treze vítimas
Tanto na Suíça como na Suécia 

a comunidade muçulmana repre-
senta entre cinco e dez por cento 
da população e já começou a exigir 
continuar a ter as mesmas práticas 
culturais que tinha nos seus países 
de origem. Práticas culturais que es-
tão, em muitos casos, em infracção 
dos valores ocidentais mais básicos, 
como os direitos das mulheres. Mas 
quem tiver a coragem de discutir 
este problema, até mesmo para au-
xiliar na integração destas pessoas, é 
imediatamente acusado de racismo, 
xenofobia e outros “crimes” que nos 
relembram o chavão “fascista” dos 
tempos do PREC.

Nos Estados Unidos, o proble-
ma ganhou uma dimensão tal que 
já morreram pessoas por causa do 
medo do “politicamente correcto”. 
Em 2009, um muçulmano abriu fogo 
sobre um grupo de soldados numa 
base militar enquanto gritava “Deus 
é grande” em árabe, o mesmo grito 
usado pelos terroristas durante o 11 
de Setembro. O indivíduo em causa 
estava sinalizado como (citamos a 
expressão usada pelas próprias auto-
ridades federais) “um bomba relógio”. 

Até e-mails provando a sua ligação 
a imãs radicais estavam na posse da 
polícia, que há muito o trazia debai-
xo de olho. Mas, por incrível que 
pareça, nada foi feito. Segundo o 
inquérito final, os responsáveis pela 
investigação do caso tiveram medo 
de serem apelidados de racistas ou 
de islamofóbicos. Morreram treze 
pessoas por causa das pressões do 
“politicamente correcto”.

O “crime” do piropo
O problema dos “revolucioná-

rios permanentes” é que apenas se 
consideram úteis enquanto estão a 
“revolucionar”, e no processo de revo-
lucionar não se importam com quem 

atropelam. Em Portugal, o Bloco de 
Esquerda, o nosso partido político 
mais adepto do “politicamente cor-
recto”, tentou, e ainda tenta, proibir 
o tradicional piropo. O caso só pode 
provocar hilaridade: quererão os es-
querdistas do Bloco pôr a polícia a 
controlar, na rua, as galanterias que 
um cavalheiro possa dirigir a uma 
senhora que passa? Quererão insti-
tuir a videovigilância da fala ou um 
sistema de denúncia dos piropos? Se 
isto não é totalitarismo, que nome se 
poderá dar-lhe?

A via das denúncias tem corrido 
mal, e horrivelmente em muitos dos 
países mais atingidos pela praga do 
“politicamente correcto”. Ao ponto 



O DiabO, 21 de abril de 2015 • 13

Sociedade“O 'politicamente correcto' é uma doença da sociedade moderna”

A inquisição das coscuvilheiras de esquerda

de os homens se terem quase tornado 
cidadãos de segunda categoria. Na 
Suécia, por exemplo, se uma mulher 
se zanga com um homem, basta-lhe 
gritar “violação”, que esse homem é 
imediatamente declarado culpado 
antes de provado inocente. A sua 
cara é divulgada nas redes sociais e 
nas televisões, é demitido, é ostraciza-
do pela comunidade. E, no entanto, 
em 5.887 “denúncias” registadas em 
2013, apenas 190 se provaram mesmo 
casos de violação. 

Já nos EUA, em 2006, toda uma 
equipa universitária de Lacrosse (um 
desporto em expansão) foi suspensa 
da Faculdade quando a “stripper” Gail 
Mangum acusou os jogadores de a 

terem violado. Todos os jovens em 
causa eram brancos heterossexuais, o 
pior inimigo dos “politicamente cor-
rectos”, que encontraram um aliado no 
Procurador-Geral Mike Nifong. Em 
busca de protagonismo, este suposto 
agente da ordem declarou imediata-
mente a culpa dos jovens antes sequer 
de a polícia iniciar a investigação. 

O processo foi de tal forma mal 
gerido pela brigada do “politicamen-
te correcto” que a procuradoria ten-
tou adulterar provas para conseguir 
a condenação. O nome dos jovens 
foi arrastado pela lama, e um grupo 
de 88 professores de esquerda chegou 
a fazer uma declaração de apoio à 
“vítima”, exigindo “castigo exemplar” 
para os “privilegiados”. 

No fim, foi a imprensa livre e 
responsável que salvou o dia, quando 
um jornal conseguiu comprovar que 
a “stripper” tinha prestado, pelo me-
nos, cinco declarações contraditórias, 
e que os testes de ADN atestavam 
que, embora tivesse havido actividade 
sexual, não tinha sido com nenhum 
elemento da equipa. Pior: veio-se a 
descobrir que uma câmara filmou 
um dos jovens a quilómetros do sítio 
onde supostamente tinha violado 
a “stripper”, algo que o procurador 
da esquerda radical tentou esconder. 
No final foi expulso da ordem, e a 
“stripper” veio a ser presa, embora por 
outros pequenos delitos, incluindo, 
ironicamente, abuso de menores. 

Por causa da loucura do “politi-
camente correcto”, vários homens 
completamente inocentes tiveram 
durante dois anos a sua vida feita 
em pedaços.  

Inquisição
As acusações sem fundamento 

são tantas, que os procuradores e os 
polícias começam a desconfiar da 
veracidade de todos os casos, uma 
versão moderna do “Pedro e o Lobo”, 
arriscando-se a que verdadeiros vio-
ladores escapem ao braço da lei por 
falta de acção dos agentes da ordem.

No caso dos piropos que o Bloco 
de Esquerda pretende criminalizar, 
bastaria uma acusação leviana para 
um homem inocente ser conduzido 
aos calabouços. Não que isso incomo-
de muito o bando de desocupados 
e desocupadas que se consideram 
“activistas”, uma horda de guerreiros 
do Facebook e do Twitter, que se jul-
gam corajosos a invadir barbearias e 
a atirar papelinhos a Mário Draghi.

Seria curioso de se ver grupos 
como as Femen teriam coragem para 
protestar da forma como se protesta 
na Arábia Saudita, onde as mulheres 
são verdadeiramente oprimidas.

Mas o politicamente correcto 
está cheio de pequenas hipocrisias, 
geralmente ridículas mas nem por 
isso menos inquisitoriais. Nem a arte 
foge ao “politicamente correcto”. Na 
Austrália, por exemplo, uma compa-
nhia de teatro baniu a histórica peça 
de teatro “Carmen”, escrita há 140 
anos, porque a personagem principal, 
uma rapariga cigana espanhola, vende 
cigarros em frente a uma fábrica de 
tabaco. Os defensores desta censura 
alegam que a peça incentiva o con-
sumo de tabaco, uma alegação que 
qualquer pessoa com o mínimo de 
senso comum e cultura geral imedia-
tamente caracteriza como idiota. Mas 

o contexto histórico não importa para 
os loucos do “politicamente correc-
to”, e é por isso que o livro “Tintin 
no Congo” está prestes a ser banido 
e excluído das bibliotecas na União 
Europeia, apesar de ser uma obra de-
senhada em 1931, altura em que os 
valores culturais eram completamente 
diferentes dos da actualidade. Nada 
está a salvo.

Cobardia política
Apesar de estar comummente as-

sociado à esquerda, o “politicamente 
correcto” não é um fenómeno políti-
co ou ideológico, mas sim uma forma 
de pensar e ganhar notoriedade. O 
filósofo Slavoj Žižek, por exemplo, 
acusa os defensores do “politicamen-
te correcto” de terem um modo de 
pensar “totalitário”, pois dão a ilusão 
de escolha às pessoas, embora apenas 
acreditem que existe uma resposta 
correcta. E estão sempre dispostos a 
castigar quem “erra”.

Um pouco como o caso de uma 
professora portuguesa  que perguntou 
aos alunos se eles eram contra ou a 
favor da pena de morte, apenas para 
depois considerar como respostas cer-
tas os “contra” e erradas os “a favor”. 
Os alunos foram castigados pela sua 
opinião, mas casos como este são 
incrivelmente comuns no nosso País, 
onde o sistema de ensino permite 
muito poucos desvios intelectuais 
àquilo que é considerado “oficial”.

A classe política, da esquerda à 
direita, submete-se geralmente aos de-
sígnios dos tarados do “politicamente 
correcto”, com medo de perderem 
votos. O Partido Trabalhista britâ-

nico chegou a ter no seu programa 
eleitoral o cancelamento do programa 
televisivo de automóveis “Top Gear” 
(entretanto cancelado por outra cau-
sa). Motivo desta censura a um dos 
programas mais populares da BBC: 
falar sobre automóveis, pelos vistos, 
incentiva “valores chauvinistas, pois 
a cultura automóvel está ligada a uma 
perspectiva antiquada da masculini-
dade”. E o pior é que um argumen-
to tão caricato, uma autêntica purga 
estalinista, esteve quase a ser política 
oficial do governo do Reino Unido. 

Em Portugal, os inocentes sím-
bolos do nosso antigo império guar-
dados, sob a forma vegetal, num jar-
dim de Belém estiveram quase a ser 
apagados por decisão da Câmara de 
Lisboa, mais precisamente por obra 
do vereador Sá Fernandes, que consi-
derou uma parte da história nacional 
como “ultrapassada” e “imperialista”.

Os nossos governantes precisam 
de acordar para o facto de que estas 
pessoas não têm qualquer ideologia, 
são apenas as coscuvilheiras de al-
deia do século XXI. Seguem qualquer 
moda que lhes apareça à frente, sendo 
hoje “Charlie” e amanhã outra coisa, 
nunca tendo qualquer profundidade 
naquilo que defendem. A sua força 
deriva apenas do megafone das redes 
sociais, não tendo uma verdadeira 
base de apoio: apenas gritam mais 
alto. E é moda. 

O “politicamente correcto” é uma 
doença da sociedade moderna. Se 
queremos que o bom senso regresse, 
temos urgentemente de deixar de dar 
atenção aos novos inquisidores. Eles 
não a merecem. ■
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 Fuja!      Sofrível     Interessante     Bom     Muito Bom      ExcelenteViver

sUGEstõEs

rEzAr cOm  
NOssA sENHOrA
Autor:  
José carvalho
Editora:  
Edições Fénix
Na altura em que nos aproxima-
mos do mês de Maio, mês de 
Maria por excelência, surge uma 
obra acabada de lançar no mer-
cado livreiro que é um excelente 
contributo para a preparação de 
todos a viver mais piedosamente 
o mês dedicado a Nossa Senhora. 
Trata-se de um volume de média 
dimensão, com 160 páginas e o 
preço de apenas 8 euros, e que 
contém várias dezenas de orações 
a Nossa Senhora, umas conheci-
das e outras menos conhecidas. 
inclui, ainda, a meditação do 
Santo Rosário. Nossa Senhora é 
invocada e amada em todos os 
lugares da terra, mas em Portugal 
de forma muito particular. 
Nela tudo atrai, tudo encanta, 
tudo seduz. Em geral, os devotos 
recorrem-lhe em todas as situa-
ções de dor e af lição. Conhecem-
-na bem. Todavia, é necessário 
imitar as suas virtudes. Este livro 
traz-nos uma compilação geral 
de orações de acção de graças, 
louvor e de súplica à Virgem Maria, 
Mãe de Jesus e Mãe nossa, para 
serem lidas, rezadas e, acima de 
tudo, meditadas por todos nós, 
seus filhos. além de uma excelen-
te sugestão para o mês de Maio 
que se aproxima, pode ser uma ex-
celente proposta para oferta para 
pessoas amigas e até para alguns 
que comemoram o Dia da Mãe no 
primeiro Domingo de Maio. 

JOÃO VAZ

Pela primeira vez, trago aqui um 
livro que não li na totalidade. Apliquei-
-lhe o famoso método da leitura diago-
nal, superiormente popularizado pelo 
Dr. Marcelo, e assim percebi tudo o 
que estava em causa nesta obra.

Ora bem, a razão que me leva a falar des-
ta peça, editada em 2008 e posteriormente 
reeditada, é o facto de ela se inserir numa 
certa historiografia que avalia o objecto de 
estudo de acordo com as conveniências 
ideológicas de quem o investiga, mas fa-
zendo passar essa prática por isenta. No 
presente, não estamos perante uma história 
da escravatura no ocidente, ao contrário 
do que poderia parecer. O próprio autor 
chamou ao seu trabalho “breve história da 
escravatura”. Com especial incidência no 
Atlântico, mas não deixando de ser uma 
história global. Mas, mesmo assim, o que 
temos aqui? Um capítulo sobre a Idade 
Média ocidental que consegue ser maior do 
que aquele que é dedicado ao islão. E isto 
é espantoso. Se há período, até à abolição, 
em que a escravatura se viu reduzida foi o 
medieval. E, ainda assim, é-lhe dedicado 
mais espaço do que à escravatura no mundo 
islâmico. Quando é sabido que antes dos 
europeus traficarem em África há muito 

lIvrOs

Uma História politicamente 
correcta da escravatura

existiam por lá redes de tráfico para o mundo 
islâmico. Que continuaram a existir depois 
do século XIX. Se isto não é parcialidade, 
não sei o que será. Do mesmo modo, o 
tráfico existente no Mediterrâneo, da res-
ponsabilidade dos corsários muçulmanos e 
que entre os séculos XVI e XVIII fez mais de 
um milhão de europeus escravos, vendidos 
nos mercados do norte de África, passa aqui 
ao lado, como se nada fosse.

Ou seja, o que está aqui em causa é, mais 
uma vez, a história politicamente correcta. A 
tal que é omissa ou mesmo falsa, consoante as 
conveniências. Quem passe os olhos por aqui 
fica com a velha crença reforçada: a de que a 
escravatura é um fenómeno essencialmente 
ocidental, praticado por europeus sobre o 
resto do mundo. É verdade que a Europa 
foi responsável por muitos desmandos, mas 
não é menos certo que foi ela a abolir a es-
cravatura. E também não é falso que as redes 
europeias eram alimentadas, em larga escala, 
pelos próprios africanos; que os muçulmanos 
mantiveram durante séculos esta prática; que 
as civilizações pré-colombianas das Américas 
também a conheciam. 

Mas onde fica tudo isso? À sombra do 
homem branco, o tal que é sempre respon-
sável pelos males do mundo. Já conhece-
mos bem a cantiga. O problema é que se 
continua a espalhar, a partir do sistema de 
ensino e da comunicação, controlados que 
estão pelos frutos do marxismo cultural. O 
tal que finge analisar a realidade de forma 
independente e imparcial. E ai de quem 
conteste tal verdade. Passa a ser o que já 
sabemos: fascista, reaccionário, burguês, 
seja o que for. Porque o que interessa é 
manter a ilusão do antagonismo inerente 
ao capitalismo e à sociedade burguesa, seja 
isso o que for. ■

livro

Já aqui escrevi sobre isto, mas não é 
demais repeti-lo: longe vão os tempos 
em que o mercado editorial português 
era de uma pobreza franciscana no 
que à filosofia diz respeito. Quer em 
termos de obras introdutórias ou de 
carácter mais específico.

A situação era ainda confrangedora no 
início dos anos noventa, altura em que a 
vasta maioria da bibliografia apresentada 
em qualquer obra filosófica era estrangeira. 
Agora, embora existam ainda lacunas, nada 
é comparável. Temos boas colecções, uma 
significativa percentagem de obras clássicas 
disponíveis no mercado e diversos títulos de 
autores nacionais. Tudo isto, curiosamente, 
numa altura em que os cursos de Filosofia 
são cada vez menos procurados, sinal de que 

Janelas abertas 
para a Filosofia

há vida para além das faculdades.
A dois dos divulgadores que têm pugnado 

pela alteração do panorama encontramo-los 
nos responsáveis por este livro. Desidério Mur-
cho e Aires Almeida contam já com uma 
vasta obra dispersa por diferentes editoras, 
da Plátano à Gradiva, passando pela Bizân-
cio. Mas, por agora, interessa-nos este título. 
Que é uma introdução à temática filosófica, 
dividida em capítulos abrangendo, cada um 
deles, uma diferente área disciplinar. Ficam 
de fora, dada a extensão do trabalho, a filo-
sofia da mente ou da música, por exemplo, 
mas temos presentes as mais importantes das 
áreas clássicas, sejam eles a epistemologia ou 
a filosofia da religião. É um volume útil para 
estudantes do secundário que pretendam ir 
mais além do que se encontra nos manuais, 
para iniciados ao tema, ou para conhecedores 

que desejem rever a matéria ou explorar novas 
perspectivas eventualmente desconhecidas. 
Obviamente, não se espere daqui nenhuma 
revelação espantosa, nem essa seria a preten-
são, ou abordagens politicamente incorrectas 
– os exemplos dados são sempre dentro dos 
limites da cartilha. Mas, uma vez descontados 
tais pormenores, lê-se com proveito. J.v. ■

livro
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tHE OBscUrANts
Intérprete: Alternative 4
Editora: Prophecy Productions
Depois de dois projectos 
de nomeada interna-
cional no seu currículo, 
Duncan Patterson dedi-
ca-se agora muito mais 
aos seus alternative 4, 
na tentativa de atingir a 
trilogia de projectos seminais. E este disco, 
“The Obscurants” lançado pela Prophecy 
Productions, é definitivamente um passo 
certo nesse caminho. É apenas o segun-
do longa-duração dos alternative 4, mas 
o passado dos seus membros torna clara 
a maturidade que podemos ouvir neste 
trabalho. Consegue-se perceber que ainda 
há reminiscências do passado que ouvimos 
por vezes, o que não é também estranho 
dado o papel preponderante de Patterson 
na vertente da composição, mas é um disco 
que se suporta nos seus próprios méritos. 
Com uma sonoridade melancólica, mas 
sabendo ser também incisiva quando é 
necessário, com um ‘feeling vintage’ de 
décadas passadas que é notoriamente 
deliberado, este disco foca-se no conceito 
dos encobrimentos feitos pelos media aos 
factos que vemos desenrolar a cada dia 
que passa, numa quimera pela transpa-
rência e justiça. Não é um mau lema para 
perseguir. Estão disponíveis três edições 
deste trabalho: uma em CD ‘digipack’, outra 
em ‘gatefold’ vinil de 180 gramas incluindo 
um poster e limitada a 500 exemplares, e 
finalmente uma última em CD duplo tam-
bém limitada a 500 exemplares e incluindo 
um livro de 60 páginas com muito material 
adicional. H.P.

cd

GrIm KING OF tHE GHOsts
Intérprete: Awen
Editora: Old Europa cafe
Foi já há cinco anos 
que os awen lançaram 
o seu disco de estreia, 
“The bells before Dawn”, 
para serem muito bem 
recebidos como mais 
uma das (poucas mas) boas bandas norte-
-americanas dentro do espectro ‘neofolk/
darkfolk’. E finalmente, depois de uma longa 
espera, temos o seu sucessor já disponível. 
“Grim King Of The Ghosts” surge com selo 
Old Europa Cafe e explora o conceito do 
lúgubre rei cinzento que, como um espec-
tro, assola as histórias arcanas dos mitos 
suecos, germânicos e italianos. Não é uma 
história alegre e feliz, mas a melancolia e a 
perca fazem também parte da vida, assim 
como amores não correspondidos e outras 
tragédias. Felizmente a sonoridade não é 
uma tragédia, bem pelo contrário. Explora as 
ligações entre o arcano e o contemporâneo, 
algures no espectro do ‘folk’, interpretando 
músicas tradicionais com uma abordagem 
mais moderna e, acima de tudo, dando-nos 
grandes motivos de prazer auditivo ao longo 
da sua duração. Não podemos pedir muito 
mais a um disco. a edição é limitada a 300 
exemplares. H.P.

cd

cINEmA

músIcA

Viver

Jodi savall – o mágico

Dois Magnificats, de Vivaldi e Bach, 
gravados em Versailles ao vivo em 
2013, um concerto para dois violinos 
e viola da gamba de Vivaldi, gravado 
em 2003, e um concerto para cravo 
de Bach, gravado em Fontfroide em 
2013, foram reunidos num álbum com 
um super áudio CD, um DVD e um 
espesso livro explicativo. Trata-se de 
um trabalho sob a direcção de Jor-
di Savall com o estelar Pierre Hantaï 
no cravo e com o excelente Manfredo 
Kraemer no primeiro violino e solista 
no concerto de Vivaldi, onde também 
pontificam o sofrível Pablo Valetti e o 
próprio Jordi Savall na viola da gamba. 
Os agrupamentos são “Le Concert des 
Nations” como orquestra e La Capella 
Reial da Catalunya, reunindo os can-
tores profissionais habituais e ainda 
os jovens, altamente prometedores, da 
III Academia de Formação Profissional 
da Catalunha, que reuniu mais de vinte 
jovens cantores de todo o mundo, numa 
ideia bem copiada do Jardim das Vozes 
de William Christie e que tantos frutos 
proporcionou. O preparador vocal foi 
Lluis Vilamajó.

O CD consta 
então do concerto 
RV578 de Vivaldi 
para dois violinos e 
gamba, cuja inter-
pretação acaba por 
ser razoável devido 
à escolha da maioria 
dos intérpretes, mas 
que conta com al-
gum desequilíbrio devido à presença de Pablo 
Valleti, cuja qualidade sonora no violino é fran-
camente má, de som débil e com pendor para 
a desafinação apesar das correcções digitais, e 
algum vibrato dispensável, interpretação que 
estraga, de certa forma, o conjunto.

Por alguma razão o concerto que abre este 
CD é a única obra que não figura no DVD 
gémeo deste álbum. Não entendemos a razão 
de incluir uma gravação de 2003 num trabalho 
que seria quase superlativo se a dispensasse.

As duas interpretações dos Magnificats 
contam com solistas do calibre de Hanna 
Bayodi-Hirt, Johannette Zomer, sopranos, 
Damien Guillon, contratenor, David Munder-
loh, tenor, e Stephen Macleod como barítono. 
São em ambos os casos vocalmente irrepre-
ensíveis, com uma vibração e um amor pela 
música que transparece em cada compasso. A 
orquestra, superiormente dirigida por Savall, 
com a colaboração inestimável do primei-

ro violino, Manfredo Kraemer, mostra-se à 
altura das tremendas dificuldades técnicas, 
sobretudo em Bach. Os trompetes usados 
por Savall são instrumentos com boa afina-
ção, precisão sonora, mas infelizmente de 
sonoridade baça e sem a graça dos verdadeiros 
instrumentos naturais do século XVIII. Trata-
-se de instrumentos com buracos, como se 
fossem flautas, que ajudam tremendamente 
no ataque dos harmónicos mais elevados, quer 
no acerto dos mesmos, quer na falsa afinação 
que proporcionam, adequada para ouvidos 
modernos mas que não passam de fraudes 
pseudo-autênticas que estragam a beleza e 
a verdade sonora, tentando fazer passar por 
antigos, ou réplicas de antigos, instrumentos 
que são, de facto, extremamente modernos 
e que recorrem à ciência mais avançada no 
cálculo do nodos acústicos dos mesmos, para 
obter uma falsa entoação perfeita que nunca 
existiu para esta música.

Finalmente, a palavra para um momento 
mágico deste trabalho: Pierre Hantaï ao vivo 
no concerto BWV 1052 de Bach, uma obra-
-prima e uma interpretação sublime. O pathos 
da obra e a adrenalina da interpretação ao vivo, 
perante o público, tornam esta gravação um 
momento avassalador. O sentido do tempo é 
absoluto e perfeito, a densidade musical notável 
e o discurso de uma fluência ímpar. O acompa-
nhamento orquestral é também inspiradíssimo 
e o diálogo musical estabelece-se de uma forma 
rara, uma jóia de grande raridade que coroa 
esta peça onde se dispensava o concerto para 
dois violinos. ■

cd/dvd

HENRIQUE SILVEIRA
Crítico

blicamente a sua despedida do anime, pelo 
menos enquanto realizador, com “As Asas 
do Vento”.

Logo agora que regressou à sua bitola, 
àquela que lhe deu fama e proveito, passa-
dos que estão um ou dois filmes de menor 
interesse. Esta é uma animação de sonho so-
bre o sonho do homem em querer imitar os 
pássaros, e da eterna perfídia daquele em dar 
uso inapropriado ao produto do seu próprio 
génio, no caso presente o avião, que de meio 
de voar para lá das nuvens vira bombardeiro e 
caça, destruindo e matando tudo, a começar 

Nada de pensar em 
reformas, miyazaki-san!
PAULO FERRERO

As Asas do vento

Título original: Kaze tachinu
Realização: Hayao Miyazaki
Com: Hideaki Anno (Voz), Hidetoshi Nishijima 
(Voz), Miori Takimoto (Voz)
JAP, 2013, 126 min.

pelos sonhos pacifistas do próprio autor, aqui 
realizador e argumentista.

“As Asas do Vento”, contudo, antes de 
ser uma ode ficcionada à aviação japonesa 
e ao empreendedorismo de Jiro Horikoshi 
(engenheiro de vários caças japoneses para a 
Segunda Guerra Mundial, entre eles o famoso 
Mitsubishi A6M Zer), naturalmente inspirada 
pelo mítico estado da arte de Juncker e pelo 
romantismo de pioneiro de Gianni Caproni 
(aqui justa e profusamente homenageado), 
é uma bela história de amor, trágica, claro, 
não estivéssemos nós perante um filme de 
animação japonês, ou melhor, um filme sobre 
a alma japonesa. Miyazaki, aliás, regressa mais 
uma vez a memórias da sua própria infância 
e adolescência, nomeadamente à experiência 
do pai e do avô na indústria da aeronáutica 
militar e a tudo quanto presenciou no Japão 
desse tempo.

O filme tem momentos de uma beleza 
extrema, construídos sobretudo graças à fra-
gilidade (física) das personagens, às constantes 
alegorias intemporais (não poucas vezes objec-
to da maior das crueldades), lado a lado com 
uma notável ‘souplesse’ visual, mas também 
graças ao uso das cores vivas e da música de 
fundo, típicas do imaginário de Miyazaki.

Por tudo isto é profundamente injusto este 
pré-aviso de reforma feito por Miyazaki, logo 
agora que embaláramos no verso de Valéry 
que dá mote ao filme: “Le vent se lève!... Il 
faut tenter de vivre!” ■

Filme

Começando pelo fim, há que reclamar 
bem alto a Hayao Miyazaki que não devia 
ter-nos pregado a partida de anunciar pu-
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MANUEL 
SILVEIRA 

DA CUNHA

tOcAr A rEBAtE

EDUARDO 
BRITO COELHO

Coronel Engº (res)

Em tempos, numa destas crónicas, insurgi-
-me contra a teoria de um dos intelectuais da 
nossa praça, segundo a qual o destino ine-
xorável do nosso país, por nada ter feito de 
relevante na cena mundial nos últimos 300 
anos (!), é morrer, por dissolução na Europa… 
Desde então, sempre que recordo ou tomo 
conhecimento de importantes realizações 
dos portugueses ao longo destes três últimos 
séculos, penso quão importante seria criar 
uma base de dados dessas realizações, fre-
quentemente esquecidas e remetidas para o 
baú das inutilidades pelo infeliz e generalizado 
hábito nacional de desdenhar do que é nosso, 
fomentado, de resto, por uma certa “elite”… 

O campo da aeronáutica não é excepção 
ao que acabo de dizer. Tendo revisitado, nos 
últimos tempos, a lista de feitos dos aviadores 
portugueses nas décadas de 20 e 30 do século 
passado e um rol de outras realizações portu-
guesas, mais recentes, em variados domínios 
das ciências aeronáuticas, aqui recordo alguns 
factos:

Em 1920 realizou-se a primeira ligação 
aérea da Grã-Bretanha a Portugal, que incluiu 
a primeira travessia aérea do Golfo da Biscaia, 
por duas tripulações da Aviação Naval portu-
guesa incumbidas de trazer, para a doca do 
Bom Sucesso, em Lisboa, dois hidroaviões 
adquiridos ao Reino Unido. Ao comando 
de um dos aparelhos estava Sacadura Cabral.

O ano de 1921 ficou marcado pela primei-
ra viagem aérea Lisboa-Funchal, por Sacadura 
Cabral, Gago Coutinho, Ortins Bettencourt 
e Roger Soubiran.

Em 1922 efectuou-se a primeira travessia 
aérea do Atlântico Sul, entre Lisboa e o Brasil, 
importante contributo para o desenvolvimen-
to da aviação mundial e da navegação aérea, 
com vasta repercussão internacional, por Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral.

No ano de 1924 estabeleceu-se a primeira 
ligação aérea entre Portugal e Macau, por Sar-
mento Beires, Brito Paes e Manuel Gouveia.

Em 1927 efectuou-se a primeira travessia 
aérea nocturna do Atlântico Sul, por Sarmento 
Beires, Jorge de Castilho e Manuel Gouveia. 
Tratou-se de um feito marcante na História 
da Aviação mundial, em que foram aplicados 
os métodos de navegação aérea desenvolvidos 
por Gago Coutinho e aperfeiçoados por Jorge 
de Castilho. 

Num registo diferente, e por curiosidade, 
refira-se que foi neste ano (1927) que faleceu 
o Tenente Apeles Espanca, irmão da poetisa 
Florbela Espanca, quando o aparelho que pi-
lotava se despenhou no Tejo. Florbela Espanca 
dedicou várias páginas ao irmão, também ele 
um artista (pintor) de mérito, incluindo o 
conto “O aviador”. ■

Feitos aeronáuticos 
dos portugueses: 
um apontamento (I)

Impõe-se uma nota sobre o meu último 
artigo sobre Sampaio da Nóvoa e a agregação 
de Saldanha Sanches. Parece que o antigo 
reitor fez diligências para adiar as provas de 
forma a não permitir que o soez método de 
votação anónima já não fosse aplicado, assim 
o afirma Isabel do Carmo que na mesma 
altura prestou o mesmo tipo de provas na 
Faculdade de Medicina. Recordo que estas 
provas são feitas, actualmente, depois da li-
cenciatura, mestrado e doutoramento e habi-
litam o candidato a ser catedrático. O antigo 
reitor tentou nos bastidores adiar as provas, 
falando directamente com os candidatos que 
seriam sujeitos ao escrutínio dos catedráticos, 
de forma a o novo regulamento vir a ser usado. 
Tendo sido eleito em 2006, até então não tinha 
alterado os regulamentos, mantendo em uso 
um sistema sinistro e contrário aos direitos 
humanos e aos mais elementares princípios 
éticos, facto extensivo a todos os reitores e 
ministros desde o 25 de Abril que mantiveram 
este sistema até finais de 2007. Felizmente, e 
apesar de não ter levantado a voz contra o 
chumbo de Saldanha Sanches, foi devido a 
alguns esforços seus que o sistema acabou 
por ser abolido pelo recentemente falecido 

Mariano Gago.
Isto leva-nos a outra questão. Mariano 

Gago acreditou no desenvolvimento baseado 
no progresso científico e do conhecimento, 
esse feito foi notável e coloca-o a par de ou-
tros grandes homens como Duarte Pacheco, 
Sidónio Paes, Fontes Pereira de Melo ou Pas-
sos Manuel, em que esquecemos barreiras 
ideológicas. Foram muito escassos em dois 
séculos, um de quarenta em cinquenta anos, 
quase todos efémeros, breves nas suas vidas 
e na vida política activa. Felizmente, Gago 
esteve 12 anos como ministro da Ciência 
e Tecnologia, tendo depois acrescentado a 
pasta do Ensino Superior no tempo de José 
Pinto de Sousa.

Muito se deve a Gago, mas também existe 
uma gravíssima crítica a que não escapa: o seu 
modelo de desenvolvimento para a ciência as-
sentava em bolsas efémeras de doutoramento 
e pós-doutoramento e em programas como 
o “investigador do programa ciência” com 
postos de cinco anos. Um sistema frágil, com 
pés de barro, que não poderia nunca perdurar.

Proibindo, de facto, o acesso à carreira de 
professor universitário, cortando o financia-
mento das Universidades, o sistema de ensino 
torna-se envelhecido, anquilosado. O sistema 
de bolsas requer professores para dar forma-
ção e estes, com este sistema, estão velhos, 
reformam-se e vão morrendo. O sistema não 
se renova. Por outro lado, o sistema europeu 
assente na precariedade é frágil e desfaz-se à 
menor brisa. Se em vez de brisa tivermos um 
furacão destrutivo, basta um Miguel Seabra e 

Notas sobre Universidades, 
Ciência e Tecnologia

um Nuno Crato chefiados por um ignorante 
básico como Passos Coelho para se destruir em 
pouquíssimo tempo aquilo que demorou vinte 
anos a construir. Sendo as bolsas temporárias, 
quando estas se cortam, os investigadores 
altamente qualificados partem para o estran-
geiro. O país teve um extraordinário desen-
volvimento, mas em tempo de vacas magras 
esse investimento foi oferecido de borla aos 
países mais desenvolvidos que podem pagar 
aos jovens altamente qualificados, deixando 
em Portugal os restos, com a agravante de, 
quebrada a barreira de potencial da partida 
sempre difícil, com a posterior celebração de 
contratos permanentes nos países de destino, 
os investigadores portugueses nunca mais re-
tornarão. A precariedade e a falta de renovação 
dos quadros nas Universidades é o pecado 
capital do gigante de pés de barro que cons-
titui o legado de José Mariano Gago. É uma 
boa herança, mas assente em bases efémeras.

Foi nomeada uma pessoa sensata para 
substituir o nefasto Miguel Seabra na Fun-
dação para a Ciência e Tecnologia: Maria 
Arménia Carrondo parece ser uma boa aposta 
para rectificar os erros, omissões e falta de efi-
ciência da mesma fundação, em que a norma 
actual é a má qualidade e o atraso em tudo o 
que se propõe fazer. Uma fundação em que 
o presidente se candidata a um prémio, o 
BIAL, em que o júri é constituído por pessoas 
dependentes dele próprio e dos seus serviços 
para efeitos de financiamento, e se demite na 
véspera de receber a choruda soma, diz tudo 
do carácter do anterior presidente da FCT. ■

cArtAs dE 
INGlAtErrA

JOÃO FILIPE 
PEREIRA

Não se pode desprezar as eleições num país 
em que o debate se centra na saída da União 
Europeia e nas questões da emigração. Ou se, 
por mero acaso se o faz, é por se acreditar que 
o Reino Unido jamais irá decidir pela saída.

David Cameron já garantiu que se ficar à 
frente dos destinos do Reino Unido haverá 
referendo popular para se decidir a conti-
nuidade na União Europeia. E no início de 
Maio será também nisso que os britânicos 
irão votar quando tiverem que eleger o pró-
ximo governo.

Londres, como a capital do Império, nunca 
se reviu na crise europeia. E, verdade seja dita, 
nunca ninguém gostou de pagar as dívidas 
dos outros. 

As eleições gerais, ou legislativas, no Rei-

no Unido não costumam interessar muito à 
maioria das pessoas no resto da Europa. Mas 
as de 7 de Maio próximo interessam a muito 
boa gente. Londres poderá tomar as rédeas à 
situação Europeia e deixar a Alemanha num 
segundo patamar.

O governo britânico defende o fim da 
austeridade em dois anos como apogeu da 
forte recuperação económica registada no 
Reino Unido, que cresceu mais que os restan-
tes membros do G7 nos últimos cinco anos. 
A taxa de desemprego no Reino Unido caiu 
nos três meses – terminados em Fevereiro – 
para 5,6%, que se traduz em 1,84 milhões de 
desempregados,

Ainda assim, apesar de estarem muito 
próximos nas sondagens, é provável que Ed 
Miliband, líder da oposição trabalhista, vença 
as eleições a David Cameron, actual primeiro-
-ministro da coligação conservadores e liberais.

Mas há muito mais nestas eleições. A cer-
ca de duas semanas da votação, o magnata 
da imprensa britânica, Richard Desmond, 
anunciou ter feito uma doação de um milhão 
de libras, cerca de 1,4 milhões de euros, ao 

partido UKIP, assumidamente anti-imigração 
e eurocéptico. Segundo as sondagens mais 
recentes, o partido liderado por Nigel Farage 
poderá obter entre um a cinco lugares no 
próximo parlamento.

Também não nos podemos esquecer 
dos pequenos partidos nacionalistas. Aliás, 
o primeiro-ministro britânico já criticou a 
eventual união entre trabalhistas de Miliband 
e nacionalistas escoceses de Sturgeon. “Uma 
coligação do caos” que representa “uma clara 
ameaça ao futuro” do Reino Unido. Foi desta 
forma que o primeiro-ministro britânico ca-
racterizou uma eventual união pós-eleitoral 
entre os trabalhistas e o Partido Nacionalista 
Escocês. Um cenário de coligação que o líder 
do Labour, Ed Miliband, já afastou (sem con-
tudo descartar outro tipo de acordo), apesar 
da luz verde da primeira-ministra da Escócia 
e responsável do SNP, Nicola Sturgeon.

Portugal vai começar agora o caminho 
para as próximas eleições. Olhar para o caso 
grego, para o francês e para o inglês pode ser 
uma boa ideia para quem pretende chegar 
ao poder. ■

Há eleições na ilha
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Opinião“Óscar M. Torres foi o primeiro português a morrer em combate aéreo” 
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É pouco conhecida a participa-
ção da Armada e da Aeronáutica 
Militar portuguesas na I Guerra 
Mundial, pois a maior parte da 
análise se concentra nas operações 
terrestres.

A participação da Marinha de 
Guerra é, porém, extensa tendo 
operado no Atlântico Central e Sul 
e no Índico. Destacou forças para 
Angola e Moçambique.

A Marinha entrou na guerra 
muito debilitada. A esquadra era 
pequena – em 5/10/1910, existiam 
47 navios – heterogénea e a maior 
parte dos navios estavam vocacio-
nados para operarem no Ultramar. 
Os navios tinham uma idade média 
avançada e sofriam da falta de... 
tudo.

A degradação económico-finan-
ceira – que se agravara extraordina-
riamente desde as Invasões Fran-
cesas – nunca tinha recuperado, o 
que frustrou os sucessivos planos 
de renovação naval.

O mesmo se passou com a Re-
pública. Entre 1910 e 1918 foram 
aumentados ao efectivo quatro con-
tratorpedeiros, quatro submersíveis, 
cinco canhoneiras, dois vapores e 
um aviso de esquadra. Mas antes de 
a guerra começar perderam-se dois 
cruzadores por acidente.

As missões da Armada durante 
o conflito foram as seguintes:

• Assegurar a escolta aos nu-
merosos transportes de tropas para 
África e para França;

• Assegurar a escolta de navios 
mercantes nacionais para o Ultra-
mar e as Ilhas Adjacentes;

• Patrulhar e defender o litoral 
metropolitano, as barras do Tejo, 
Douro e Leixões e a Baía de Lagos;

• Estabelecer barreiras anti-
-submarinas, rocega de minas para 
defesa de portos e lançamento de 
campos de minas defensivas;

• Patrulha e defesa das águas dos 
Arquipélagos da Madeira, Açores 
e Cabo Verde;

• Participação na defesa do Ul-
tramar, com meios navais e com 
batalhões constituídos para actuar 
em terra, com unidades do Exército.

Das principais acções respiga-se:
• A notável acção do Batalhão 

de Marinha no Sul de Angola, em 
1915, nomeadamente no combate 
da Môngua;

• Acção do Cruzador Ada-
mastor na fronteira Norte de Mo-
çambique, desde 1916; idem para 
a Canhoneira Chaimite e para o 
Cruzador S. Gabriel, este em 1918;

• A protecção aos transportes 
de tropas para França, em que a 
Armada fez 148 comboios, em 
zonas infestadas por submarinos 
alemães, representando 500.000 
toneladas transportadas e cerca de 
60.000 milhas navegadas, sem a 
perda de qualquer navio;

• Dois ataques à cidade do 
Funchal por parte de um submari-
no alemão, que provocou danos, 
mortos e feridos;

• O afundamento do Caça-Mi-
nas Roberto Ivens a Sul de Cascais 
por ter embatido numa mina;

• A defesa do Porto do Mindelo, 
em Cabo Verde;

• O ataque a Ponta Delgada por 
parte de um submarino alemão, 
em 7/6/1917;

como uma arma ocorreu em 1911, 
por parte dos italianos na guerra 
que os opôs aos turcos.

Foi, contudo, este grande 
conflito que proporcionou um 
desenvolvimento tremendo da 
arma aérea, sendo esta, juntamente 
com o aparecimento do “Tank”, do 
submarino e da utilização do gás 
como arma química, as maiores 
novidades em armamento e avanço 
tecnológico dos conflitos armados, 

• A constituição em Mo-
çambique de um Batalhão 
de desembarque que aju-
dou na defesa de Queli-
mane, ameaçada pelos 
alemães;

• O heróico com-
bate do Arrastão a 
vapor Augusto de 
Castilho, contra um 
poderoso submari-
no alemão de que 
resultou o seu afun-
damento e a morte 
do seu Comandante, 
1º Tenente Carvalho 
Araújo.

Uma palavra para a 
Marinha Mercante, que se 
portou muito bem e sofreu 
perdas sensíveis: 100 navios, dos 
quais 15 ao serviço da Inglaterra, o 
que representou 100.000 toneladas, 
um quarto do total. Tiveram 300 
baixas, das quais 100 mortos.

A acção da aviação 
militar

Quando a I Guerra Mundial 
teve inicio, a utilização do avião 
em operações militares, bem como 
as unidades combatentes, eram in-
cipientes.

A primeira utilização do avião 

até então. 
Em Portugal, a Aeronáutica Mi-

litar deu os primeiros passos com a 
criação do respectivo Serviço, no 
Exército, em 14 de Maio de 1914, e 
da respectiva Escola em Vila Nova 
da Rainha dois anos depois.

Na Armada, o Serviço da Avia-
ção Naval nasceu em 28/9/1917, já 
a guerra ia avançada, criando-se a 
Base do Bom Sucesso e compran-
do-se quatro hidroaviões, que se 
juntaram aos dois já existentes. Em 
Maio receberam-se mais seis, de 
França.

Estas aeronaves foram de gran-
de valia no reconhecimento da cos-
ta e na detecção de submarinos e 
minas. Perdeu-se uma aeronave em 
operação.

Da acção da Aviação Militar 
destaca-se:

• A organização de uma es-
quadrilha expedicionária a fim de 
apoiar as operações militares da 4ª 
expedição, em Moçambique; foram 
enviados três aviões Farman F 40, 
de reconhecimento e informação, 
três pilotos, três observadores aéreos 
e três mecânicos, que partiram de 
Lisboa a 3/7/1917. A 7 de Setem-
bro o alferes Gorgulho descolou 
de Mocímboa da Praia fazendo 
o primeiro voo militar português 
em terras de África. Infelizmente, 
por via de acidentes e dificuldades 
de ordem técnica, esta esquadrilha 
não chegou a entrar em operações. 
Apesar de os meios não terem ido a 
voar, tratou-se de uma das primeiras 
projecções de Poder Aéreo a grande 
distância, na História dos conflitos.

• A tentativa de organização de 
um Grupo Aéreo a fim de apoiar 
o CEP (uma esquadrilha de caça 
e duas de reconhecimento e re-
gulação de tiro de artilharia); o 
oficial encarregue de tal tarefa foi o 
Capitão Norberto de Guimarães e 
o material seria cedido pelos ingle-
ses, o que nunca veio a suceder. O 
nosso pessoal acabou distribuído 
por esquadrilhas inglesas e france-
sas somando, no fim do conflito, 
um total de 30 pilotos e mecâ-
nicos. A sua prestação mereceu 
encómios, tendo-se destacado o 
Capitão Óscar Monteiro Torres, 
abatido em combate aéreo contra 
cinco aviões alemães, tendo abati-
do um deles. Foi o único aviador 
português que, até hoje, morreu 
em combate aéreo;

• A formação, com parte dos 
meios do frustrado Grupo Aéreo 
para apoiar o CEP, de uma Esqua-
drilha expedicionária, com nove 
aviões Caudron G-4, para apoiar 
as operações em Angola, que che-
gou a Moçâmedes em 16/9/1918. 
O Comando local decidiu enviá-
-los para o Lubango, no Planalto 
Central, onde só chegaram seis 
meses depois, já a guerra tinha 
acabado… ■

(Conclui na próxima edição)

BRANDÃO 
FERREIRA

Tenente-Coronel
Piloto-Aviador

Portugal na 
I Guerra mundial (III)

Um dos aviões Farman F 40 em mocímboa da Praia, em 1908

óscar monteiro torres
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CESAR RANQUETAT JÚNIOR*

Acredito que, não obstante outros 
factores secundários, uma das razões es-
senciais do esquecimento e do silêncio 
em torno do pensamento deste autor se 
deve a um motivo elementar: sua crítica 
demolidora ao mundo moderno. Neste 
sentido, não tenho dúvidas que a obra de 
Evola representa a crítica mais radical ao 
mundo moderno. Não se trata de uma 
crítica a um aspecto em particular da so-
ciedade moderna – o consumismo, o in-
dividualismo, o tecnicismo, o capitalismo 
ou o socialismo – mas uma contestação 
radical à modernidade como um todo. 
Ademais, trata-se de uma análise que parte 
de uma base, como afirmou Evola em 
uma entrevista a Gianfranco de Turris em 
1970, “É uma contestação global que par-
te de um ponto de referência, o mundo 
da tradição”. Desse modo, não há nas 
obras deste pensador um afã pueril de 
negar a modernidade. Sua “revolta contra 
o mundo moderno”, não é uma revolta 
anárquica, irracional, “uma revolta sem 
centro” como o próprio mestre italiano 
asseverou nesta mesma entrevista. Recha-
ça a modernidade em nome do mundo 
da tradição. Neste artigo, mais adiante, 
procuro expor sua noção de sociedade 
tradicional.

Cabe sublinhar que Julius Evola é 
um dos expoentes principais da escola 
tradicionalista integral (composta por 
autores de peso como René Guénon, 
Frithjof Schuon, Martin Lings, Titus Bur-
ckhadt e outros). Escola de pensamento 
que dedica-se  à exposição das doutrinas 
sapiências e espirituais do Ocidente e 
Oriente. Porém, distinguindo-se de ou-
tros autores identificados com esta cor-
rente, Julius Evola não se furta da tarefa de 
analisar temáticas relacionadas ao campo 
da política e do Estado. O mestre italiano 
procura aplicar os princípios e categorias 

do pensamento tradicional no exame de 
questões que se referem à esfera social e 
política. Conforme afirma o politólogo 
francês Alain de Benoist (2002) trata-se 
de um “metafísico comprometido, en-
gajado”.

Para compreendermos a concepção 
evoliana da política e do Estado se faz 
necessário partirmos de uma das intuições 
centrais de sua obra, esposada, inicial-
mente no mais importante de seus livros 
– “Revolta Contra o Mundo Moderno” 
(1934).  Neste livro, Evola parte de uma 
constatação essencial: a de que, mais além 
do pluralismo e da multiplicidade de 
civilizações e culturas, há idealmente e 
“morfologicamente” um “dualismo de 
civilizações”; a civilização tradicional e a 
civilização moderna. Este dualismo de 
civilizações deve ser entendido, precipu-
amente, em termos metahistóricos, no 
sentido weberiano de tipos ideais, ou seja, 
consistindo, basicamente, em modelos 
conceituais e analíticos que nos orientam 
na compreensão da realidade concreta.

Uma civilização tradicional carac-
teriza-se essencialmente por ter como 
eixo e centro ordenador um elemento 
supratemporal. Para o mundo tradicional, 
conforme afirma Evola: “[...] a existência 
exterior, o ‘viver’, é nula, se não for uma 
aproximação para o supramundo, para 
o ‘mais que viver’, se o seu fim mais ele-
vado não for a participação nele e uma 
libertação activa do vínculo humano”. 
Desse modo, o sagrado não se restringe 
ao íntimo das consciências e ao espaço 
circunscrito dos templos e igrejas, mas 
se espraia por todo o tecido social. Nesta 
atmosfera permeada por forças divinas e 
mágicas, todos os actos e esferas da vida 
individual e colectiva revestem-se de um 
carácter ritual.

Em todas as civilizações tradicionais, 

o próprio mundo social e político e, por 
conseguinte, a totalidades das leis, nor-
mas e instituições “vinham de cima”, 
originando-se de uma realidade que 
ultrapassava o mundo humano e tem-
poral, dirigindo-se, também, para o alto, 
para uma dimensão suprahumana. Toda 
autoridade, instituição social ou lei era 
considerada falsa se não se orientasse por 
princípios superiores. Por consequência, 
o próprio Estado tinha um significado 
e uma finalidade transcendente. Era o 
Estado e/ou Império concebido como 
um reflexo e uma projecção do mundo 
do ser no devir, um símbolo de centra-
lidade, estabilidade e ordem.

Segundo o pensador tradicionalista, 
a base e o fundamento da autoridade 
não era a simples força ou violência ou 
ainda qualidade naturais e seculares como 
a inteligência, a sensatez, a habilidade, 
a coragem física e a preocupação com 
o bem-estar material colectivo. Na ori-
gem de todo o poder temporal havia 
uma autoridade espiritual. Autoridade 
espiritual que se encarnava na figura 
tradicional da “realeza sacerdotal”, do 
“rex pontifex” e que se materializava 
de um modo mais amplo na ideia de 
‘Imperium’. O rei sagrado representava 
o supremo vértice hierárquico de uma 
ordem social tradicional. De sua figura 
hierática emanava um poder e uma for-
ça sobrenatural que permeava todos os 
âmbitos da vida colectiva. A majestade 
régia era vista como a própria imagem 
terrestre do “rei celeste”, dessa maneira, 
o rei sacerdote era a representação no 
mundo do devir do grande monarca 
divino e universal.

O ‘regnum’, o ‘imperium’, coman-
dado pelo rei sacerdote e pontífice tinha 
uma origem sobrenatural, uma natureza 
suprapolítica e universal, era a expressão 

no plano terreno de um princípio espi-
ritual e sacro, de uma ordem mais alta.

Nas ordens políticas tradicionais 
cristalizava-se a síntese de espiritualidade 
e poder, a integração e a unidade supre-
ma entre o ‘regnum’ e o ‘sacerdotium’. 
O poder político se estribava em uma 
autoridade de origem espiritual. A noção 
de um poder meramente mundano, ter-
reno e secular inexistia. O Estado possuía 
primordialmente um carácter sacral.

Em contraposição à civilização tradi-
cional há, na visão de Evola, a decadente e 
confusa civilização moderna, cujo centro 
é já não mais o sagrado, mas o mera-
mente humano e temporal. A civilização 
moderna rompe os laços do humano 
com o eterno, processo esse que culmina 
na satânica revolta do homem contra a 
ordem transcendente e divina. Todas as 
actividades humanas e instituições sociais 
concentram-se no que é contingente e 
efémero. Como consequência lógica des-
te processo de dessacralização, a política e 
o Estado moderno se laicizam, se munda-
nizam, reflectindo o carácter secularista da 
configuração societal moderna, voltada 
unicamente para o humano e o temporal. 
O Estado moderno é, substancialmente, 
uma forma política privada da dimensão 
da transcendência. Conforme alertara 
o teólogo católico tradicionalista Atílio 
Mordini (1997), a desconsagração do 
Estado moderno acaba por resultar no 
desenvolvimento do agnosticismo e no 
ateísmo político e, como consequência 
natural, no rebaixamento da actividade 
político, bem como na expansão do 
igualitarismo e do socialismo intrinse-
camente míopes para todos os aspectos 
da realidade humana que transcendem 
a dimensão do económico e do social.

Um dos problemas centrais da filo-
sofia política evoliana é, sobretudo, um 

lições políticas 
de um filósofo 
reaccionário (I)
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O filósofo italiano Julius Evola (1898-1974) não é, ainda, um autor muito conhecido e lido nos países 
de língua portuguesa. Autor de obras fundamentais nos campos da metafísica, da religião comparada, 
da filosofia política e da crítica cultural, Evola é um pensador rigoroso e profundo. Seus escritos 
caracterizam-se pela extrema clareza com  que aborda assuntos complexos, um grandioso poder de 
síntese, e pela lucidez e o olhar unificante como trata de problemas e temas densos e variados.

problema platónico. Trata-se de saber 
como introduzir o espírito no campo 
da actividade política. A possibilidade 
de plasmar na arena política princípios 
espirituais pela força e a violência se-
ria algo desastroso e contraditório. Tal 
tentativa acarretaria, inexoravelmente, 
numa corrupção e degradação dos va-
lores espirituais. Uma alternativa mais 
plausível seria estabelecê-los no campo 
político e no Estado por meio da acção 
persuasiva, pedagógica, modelar e subtil 
de uma ordem, de uma elite espiritual 
e guerreira.  Evola, como Platão, estava 
profundamente preocupado com a 
restauração do vínculo entre espírito e 
poder. Não aceitava o dualismo de uma 
espiritualidade que não é um poder, e 
de um poder que não é espiritual. Em 
suas obras políticas ressaltava que se 
fazia imprescindível, para o restabele-
cimento de um Estado tradicional, a 
associação entre potência e superiorida-
de, baseando-se a potência sobre uma 
superioridade essencialmente fundada 
em princípios metafísicos. Portanto, de 
fundamental importância seria a recons-
trução da unidade primordial dos dois 
poderes, do real e do hierático, do sacro 
e do viril. Para tanto, insistia acerca da 
imperiosa necessidade de restaurar uma 
tradição espiritual guerreira, para além 
da tradição religiosa sacerdotal. Uma 
aristocracia espiritual que manifestasse 
possibilidades humanas superiores e 
modos diferenciados de interesses e sen-
sibilidades, a qual, enfim, testemunhasse 
uma forma mais elevada de existência e 
um ‘ethos’ heróico, marcado pela calma 
e serenidade interior e, principalmente, 
pelo domínio de si e por uma austera e 
olímpica gravidade. Uma elite guerreira 
e intelectual que representaria um con-
traponto indispensável ao predomínio 
avassalador na idade moderna das “cas-
tas económicas” dos mercadores e dos 
trabalhadores. Bem, no próximo artigo 
contínuo a tratar da visão tradicional de 
J. Evola sobre a política. ■

* Doutor em Antropologia 
pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) e professor universitário. 

“A obra de Evola representa a crítica mais radical ao mundo moderno”Análise

Julius Evola
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A mais recente sondagem Expresso/SIC 
aparentemente contesta a ‘vox populi’, con-
trariamente ao que ouvimos diariamente 
nos transportes públicos, cafés, restauran-
tes, praças, cabeleireiros, imprensa diária e 
televisões país fora: o Governo goza de uma 
popularidade sem igual e o PSD sobe nas 
intenções de voto, em próxima sondagem 
talvez até empate com o PS ou quem sabe 
acabe mesmo por o ultrapassar. É o género de 
sondagens que nos deixa um tanto ou quanto 
cépticos acerca do público-alvo seleccionado. 
Recordo-me que, já há muito tempo, num 
jornal que dava pelo nome de “O Indepen-
dente”, perante os resultados inexactos de 
dezenas de sondagens encomendadas pelos 
próprios houve o discernimento de resolver 
a situação com a fundação da Amostra, um 
centro de sondagens independente gerido 
por Paulo Portas que contou com a colabo-
ração da Universidade Moderna. Sugiro que 
os responsáveis do “Expresso” tomem nota 
das sondagens que têm encomendado e as 
comparem com os resultados eleitorais lá 
para Outubro, pois em Portugal tudo ocorre 
por ciclos e mais vale prevenir.

Já em 2009, Santana Lopes referia-se que 
estas eram uma “vergonha” em democracia, 
em comentários ao “Diário de Notícias”: “Isto 
não pode de todo continuar (…) Presidente 

da República, Assembleia da República, Go-
verno e cidadãos” procurem “um caminho 
para evitar estas manipulações repetidas, rei-
teradas, sistemáticas, condicionadoras do 
livre jogo democrático”. Não é por acaso 
que em todas as eleições ouvimos de todos 
os candidatos o mantra “as sondagens valem 
o que valem”, para bom entendedor meia 
palavra basta.

Post Scriptum – Em França, segundo 
parece, Jean-Marie Le Pen (que se encontra 
ainda hospitalizado enquanto escrevo estas 
linhas) caiu brevemente em si e aceitou não 
ser candidato da FN nas próximas eleições. 

A ver vamos se a crise interna não afecta 
grandemente a FN, transformado pela sua 
filha Marine no maior partido eurocéptico 
de França. 

Post Post Scriptum – Por falar em euro-
cépticos, a Bertrand Editora acaba de publi-
car “Disputar a Democracia” da autoria de 
Pablo Iglesias, o jovem dirigente do Podemos 
espanhol, com prólogo de Alexis Tsipras, o 
também jovem primeiro-ministro do Syriza 
grego. Subintitulado “A política para tempos 
de crise”, é obra que certamente não resisti-
remos a ler e resenhar em breve. ■

flaviocapelo@gmail.com

As sondagens
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Depois da abençoada surpresa da visita 
de uns amigos, fiquei com imensa vontade 
de, como quem lança uma cana ao mar, 
anzolar outra vez o mais que conhecido 
mote da Gertrude Stein. Porque por muitas 
certezas identitárias que tenhamos – nem que 
sejam essas que confirmam o muito que nos 
desconhecemos – há mundos onde a rosa é 
mais rosa e outros, em que por muito rosa 
que a rosa seja, só sente em si o fenecer lento 
do desgaste e da claustrofobia.

Continuo a extasiar-me com as múltiplas 
interacções que geramos e com as múltiplas 
formas como cada uma nos afecta no difícil 
funambulismo que é o dia-a-dia. E, por vezes, 
como necessitamos duma saudável licença 

Numa recente homilia, o Santo Padre re-
solveu (ao que me pareceu pelas imagens, ante 
altos dignitários do clero arménio) condenar 
os genocídios do século passado, começando 
pelo que classificou de primeiro, o massacre 
de arménios pelas autoridades otomanas.

Sou, como sabem os meus leitores, um 
simples historiador, mas ainda no século 
XX poderia encontrar casos anteriores (por 
exemplo o ocorrido nos campos de concen-
tração ingleses na guerra anglo-boer), mas 
adiante e dando isso de barato, retomemos 
as palavras do Santo Padre. Segundo ele fo-
ram três os grandes genocídios do século XX 
(para além de outros “menores”, creio que 
na dimensão…): o arménio, o do nazismo 
e o do estalinismo.

Sabem que os dois primeiros me incomo-
dam, pois, nesta Europa democrática e livre 
(segundo eles dizem), há países onde não se 
pode investigá-los, discuti-los ou colocá-los 
em causa, sob risco de prisão, e, sinceramente, 
factos históricos defendidos por lei não me 
convencem. Basta que tenha que haver leis 
penais a defendê-los para me apetecer discuti-
-los… Porque dogmas não devem ter lugar 
na História.

Quanto ao terceiro parece-nos que o 
Santo Padre (ao invés do que dizem ser uma 
sua característica, a frontalidade) optou por 
um eufemismo: “os crimes do estalinismo”. 
Na senda da melhor invenção krutcheviana 
elegeu-se, de entre o já então recheado panteão 
de facínoras comunistas, apenas um para res-
ponsabilizar pelo que já então era dificilmente 
mensurável, indesmentível e injustificável. O 
comunismo (e não o nazismo, é tempo de o 
dizer sem medo e claramente), não apenas o 
estalinismo, foi o responsável pelo maior geno-
cídio da história do século XX, seja na URSS, 
antes de Estaline, e depois dele, seja na China 
do afamado e louvado Mao Zedong e seus 
sucessores, seja noutros países que sofreram 
a dominação desses fazedores dos amanhãs 
que cantam…

Os muitos milhões de mortos feitos em 
nome de uma pretensa sociedade perfeita (a 
menos que os “nobres motivos” justifiquem os 
genocídios), não podem ser esquecidos apesar 
de ainda hoje os que os defendem – ou pelo 
menos se reclamam herdeiros desses valores 
– pulularem por aí continuando a crer em tais 
fantasias e consequentemente, métodos. ■

hnuno.oliveira@gmail.com

O Santo 
Padre e os 
genocídios

Pessoas cheias de Graça
sabática para nos retirarmos de tudo e de 
todos e digerirmos lentamente os impactos 
que tudo e todos têm em nós.   

Confesso que ando tentada a forçar-me 
uma tal licença. Sendo como sou, o maior 
desafio ao longo da vida tem sido o de cul-
tivar uma certa equanimidade e a verdade é 
que não pareço estar à altura do projecto, 
vivendo como sempre vivo com uma inten-
sidade inclemente lágrimas e risos, maldades 
e bondades, em todas as suas declinações. 

Claro que isto tem um sal especialmente 
alegre e prazeroso quando vejo a minha rosa 
florescer porque há pessoas cheias de Graça, 
que só por existirem parecem regá-la a tempo 
inteiro e são mundos tão grandes e aliciantes 
que a obrigam a desabrochar e crescer em 
cor e perfume. 

Idealmente, o mundo esconso de muitas 
outras não me afectaria. Mas afecta. Con-
funde-me, desassossega-me e murcha-me a 
alma. É nesses momentos que me apetece 
refugiar-me em Clarissa-a-Velha, perder-me 
pelo suave labirinto da baixa antiga, passear-

-me em silêncio pelos claustros da Abadia e 
repetir-me, à laia de mantra, como a Stein: 
Rose is a rose is a rose is a rose... ■
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PAlAvrAs crUzAdAs
Original de “Aldimas” – mouriscas

cHArAdAs
Horizontais
1. brotais; aldeola.
2. amaciada.
3. Decepara; Mais.
4. Cultivava; Gracejo.
5. Molhelha; Traseiras.
6. Faladores.
7. brevemente; 

Ásperas.
8. Cólera; Que tem 

cauda visível.
9. "Rádio"; agoniaram.
10. amiserada.
11. Ouros; Emendas.

verticais
1. Chamem; Procissão.
2. Silenciara.
3. Classificado; brisa.
4. Furtivo; adoro.
5. Carimbado; Ergas.
6. Hipicos.
7. Volante; irós.
8. Jornada; azedara.
9. acolá; Dar posse a.
10. Emparelhado.
11. Pénis (pl.); Totais.

dez charadas 
Enigmogramas

1 –  a FORQUiLHa foi obtida por meio de 
PERMUTaS. 8(-1, 2, 6) 5

2 –  O ESQUERDO era absolutamente 
DESaSTRaDO. 10(-8, 9) 8

3 –  a CaSPa deixa a mulher num estado 
REPUGNaNTE. 6(-4, 5) 4

4 –  O aLMEiRÃO faz um comer próprio 
duma bELDaDE. 7(-1, 2, 5) 4 

5 –  O RaPaZOTE sem querer acabou 
numa grande PÂNDEGa. 11(+10, 
11), 13

6 –  Não se deve DiSPaRaR para REPRiMiR. 
7(-4, 5) 5

7 –  O CabEÇa-DE-PREGO era muito 
MaNHOSO. 6(-5) 5

8 –  andava sempre aDOENTaDa, mas era 
muito iNTERESSEiRa. 7(-5, 6) 5

9 –  Para CRESCER na vida não é preciso 
LaSTiMaR-SE. 6(-2) 5

10 –  MOLHaR o chão, no Verão é bom, 
porque fica HÚMiDO. 9(-6, 7, 9)

PAlAvrAs crUzAdAs
1. Citam; Salas.  2. arilo; abaco.  3. Po; aroga; al.
4. asa; apa; ara.  5. Salive; idem.  6. aparato.
7. Fere; aparar.  8. ira; Ode; ave.  9. Sr; Piano; ag.
10. Colar; arara.  11. Orara; Selar.

cHArAdAs
1. boboca  2. bodelha  3. Charona  4. Chegada 
5. Chinela  6. Dinheiro  7. Fachada  8. Falhado 
9. Fartante  10. Fartura

SOLUçõES Esfinge n.223
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CARNEIRO
Carta da semana: XIX O SOL   

O sol define uma semana em que se sentirá mais calmo.
AMORES: A semana é positiva, mas sem grandes surpresas. DINHEIRO: 
Alguns projetos poderão ser prejudicados por factores contrários ou 

alheios à sua vontade, mas nada será definitivo. SAÚDE: O seu organismo 
estará equilibrado.

TOURO
Carta da semana: VII O CARRO  

O cArrO define uma semana movimentada e exigente.
AMORES: É aconselhável que estabeleça um rumo e metas e não 
altere os seus propósitos. DINHEIRO: Poderá haver lugar a defi-
nições ou novas opções profissionais. SAÚDE: Não faça esforços 

físicos exagerados.

gÉMEOS
Carta da semana: XIII A MORTE

A carta xIII A mOrtE é uma carta positiva embora muito 
forte e mesmo radical. 
AMORES: Semana de grandes definições e mudanças. DINHEIRO: Terá 

esta semana muitos desafios; deverá rodear-se das pessoas certas. 
SAÚDE: A saúde não o vai incomodar mas poderá sofrer alterações 
sem que se aperceba

CARANgUEJO
Carta da semana: II A PAPISA 

Esta semana não se sentirá satisfeito perante as voltas 
do destino. AMORES: Conflitos e erros de julgamento afectarão 
este plano. DINHEIRO: Terá de dar maior atenção à vida profissional, 

já que está sujeito a perdas graves e a falta de apoios. SAÚDE: Uma 
doença pode manifestar-se.

LEÃO
Carta da semana: XX O JULgAMENTO  

Notícias inesperadas e surpreendentes poderão trazer 
modificações importantes à sua vida. 
AMORES: Momento propício à evolução sentimental. DINHEIRO: Poderá 
sentir-se perturbado por gastos inesperados. SAÚDE: Tendência a 
problemas gastrointestinais.

VIRgEM
Carta da semana: XIV A TEMPERANçA  

Uma nova luz pode incidir sobre os acontecimentos, mas 
tudo terá o seu tempo. 
AMORES: Atenção às atitudes que toma, mesmo que esteja certo dos 
sentimentos dos outros. DINHEIRO: Não faça concessões exageradas 
e não dê garantias que não possua em concreto. SAÚDE: Semana 
muito instável.

BALANçA
Carta da semana: I O MAgO   

A conjuntura, esta semana, é positiva, e repleta de diversi-
dade; deve aproveitar para fazer opções. AMORES: Momento 
muito propício ao estabelecimento de novos planos de vida. DINHEIRO: 
Semana muito ativa mas não exagere no ritmo de trabalho. SAÚDE: 

Sentirá energias ascendentes. 

ESCORPIÃO
Carta da semana: XVII A ESTRELA 
Não estrague a sua semana sendo negativo ou fomentando 

indisponibilidades. 
AMORES: Semana preciosa; relações em curso tendem a viver mo-
mentos de harmonia e ternura. DINHEIRO: Faça uma gestão sensata 
do seu património e aceite opiniões ou críticas. SAÚDE: Não durma 

mais que o necessário.

SAgITÁRIO
Carta da semana: VI O AMOROSO 

Pode surgir a necessidade de efetuar escolhas.
AMORES: Não alimente situações de dualidade, decida-se e seja 
persistente na sua escolha. DINHEIRO: Terá mais solicitações do que 

é normal, mas o tempo pode não chegar para tudo. SAÚDE: Tendência 
a complicações do foro renal.

CAPRICÓRNIO
Carta da semana: X A RODA DA FORTUNA

A rOdA dA FOrtUNA define uma conjuntura auspiciosa 
para os nativos de capricórnio.
AMORES: Não terá motivos para estar inseguro ou desconfiado.
DINHEIRO: Semana positiva e adequada a que possa correr riscos.

SAÚDE: Conseguirá, gerir da melhor forma as suas energias.

AQUÁRIO
Carta da semana: V O PAPA 

A influência da conjuntura aumenta a sua serenidade.
AMORES: Dê especial atenção aos amores; este sector pode trazer-lhe 
surpresas muito agradáveis. DINHEIRO: Terá de ser objectivo e tomar 
posições em função das análises que efetuar. SAÚDE: Não tome medi-
camentos sem aconselhamento médico.

PEIXES
Carta da semana: XI A FORçA  
A FOrçA traz forte energia e revelará grande capacidade de 

luta e comportamentos persistentes em prol das suas 
metas. AMORES: Invista bastante nos afectos; não pode nem deve, 
ficar apático ou acomodar-se. DINHEIRO: Terá capacidade de boa 

resposta. SAÚDE: Desenvolva novas atividades de lazer.

Av. Inf. santo, 2  r (recuado) - 2º dt. – 1350-178 lisboa 
Telf: 213530831 • Fax: 213530853

HORÓSCOPO 

da MAyA

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 35 anos, sem 
falhas, lhe oferece o retrato real do País e do Mundo.

ligue já 910 666 111 ou envie-nos um 
email para assinaturas@jornaldiabo.com.
Pode ainda destacar, preencher e enviar-nos 
o cupão abaixo.

O Diabo em casa

910 666 111

910 666 111

ESFINgE n.224 - Cruzadas e Charadas
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processo de fixação do preço: o Estado.
A partir de então, o custo dos combustí-

veis passou a variar não apenas em função da 
cotação do barril de petróleo, como ao sabor 
das necessidades de financiamento público. 
Esta é uma das razões porque, estando hoje o 
valor da matéria-prima a valores de 2005/2006, 
o preço por litro da gasolina e do gasóleo é 
bastante mais elevado. 

Observe nestes números: mais de 52% do 
custo da gasolina e quase 43% do gasóleo cor-
respondem a ISV (imposto sobre veículos) e 
IVA. A diferença da carga fiscal explica porque o 
gasóleo continua mais barato do que a gasolina, 
embora seja cerca de 8% mais caro de produzir.

Outros factores
Praticamente toda a gasolina e gasóleo 

vendidos em Portugal são produzidos por 
uma única empresa: a Galp. Só uma margem 
residual do combustível cá comercializado não 
é refinado em Sines ou Matosinhos, sendo o 
gasóleo, actualmente, um dos principais pro-
dutos de exportação nacionais. Então, porque 
existe tanta diferença de preços?

A resposta é: valor das marcas, mais do que 
diferenças de qualidade do produto – embora 
alguns aditivos que cada uma aplica desempe-
nhem um papel importante na eficiência. E um 
melhor rendimento do motor contribui para 
a redução de consumos e emissões.

Mas, tal como acontece na comparação 
com outros produtos da chamada “linha 
branca”, o valor de cada marca (e os custos 
associados para a manter) fazem com que os 
preços praticados acabem por ser semelhantes 
entre operadores. ■

www.cockpitautomovel.com

Porque varia o preço dos combustíveis?
Sabe quem produz quase toda a ga-

solina e gasóleo consumidos em Por-
tugal? Ou qual a razão para o gasóleo 
ser mais barato?

Desde final da passada semana, passou a ser 
obrigatório todos os postos de abastecimento 
em Portugal comercializarem o chamado com-
bustível “simples”, sem aditivos, teoricamente 
mais barato. A intenção da medida é propor-
cionar uma alternativa mais económica para 
o consumidor. Será que resultou?

Para já, a medida teve pouco ou nenhum 
impacto. A maioria das gasolineiras está a pra-
ticar descontos de 2 a 4 cêntimos por litro, 
bastante inferior ao oferecido em postos “low-
-cost” como o Jumbo, Prio ou Intermarché.

A APETRO, a associação das empresas 
do sector petrolífero, e o presidente da Galp 
já tinham alertado para a impossibilidade de 
concorrerem com estes operadores, cuja es-
trutura de negócio é diferente dos postos de 
abastecimento tradicionais. Além de custos de 
exploração mais baixos, o objectivo de algumas 
bombas “low-cost” é cativarem clientes para 
as superfícies comerciais adjacentes. Um caso 
evidente é o do Jumbo. A utilização do cartão 
de crédito da marca no abastecimento confere 
um desconto adicional para ser utilizado em 

compras no hipermercado.

Estado favorecido 
Em Janeiro de 2004 o mercado dos combus-

tíveis em Portugal foi liberalizado, ou seja, cada 
operador passou a poder tabelar o seu preço. 
Em teoria, esta medida destinava-se a estimular 
a concorrência. Na prática, serviu apenas para 
beneficiar um dos principais intervenientes no 

sanjoaninas em grande
Diversidade e qualidade dominam os 

cartéis da Feira Taurina de São João de 
2015 na Ilha Terceira agendados para 
os dias 21, 24 e 28 de Junho.

Embora vivendo ainda num cenário 
de crise económica que afectou de forma 
substancial o orçamento dos festejos tauri-
nos das Sanjoaninas, nos Açores, a Tertúlia 
Tauromáquica Terceirense preferiu manter 
a sua estratégia de privilegiar a qualidade 
que o público exige e merece – afirmou 
Arlindo Teles, presidente da maior e mais 
importante instituição taurina açoriana, na 
sessão de apresentação dos cartéis para as 
festejos deste ano.

Desta forma, a organização (a cargo da 
Tertúlia Terceirense) privilegiou a manuten-
ção do concurso de ganadarias, apostando 
em ferros conceituados, diversidade idade e 
trapio dos toiros. Nesse sentido, a organização 
da feira recorreu à compra de exemplares 
fora da região, dada a escassez de animais 
com idade e trapio que afectou este ano as 
ganadarias açorianas. 

Entre os ferros vindos do exterior figuram 
os conceituados Miura e Vinhas, que mar-
cam a sua estreia nos Açores, e o de Jandilla 
e Assunção Coimbra, que assim regressam 
à Ilha Terceira. Às ganadarias peninsulares 

juntam-se as divisas açorianas de Rego Bo-
telho e João Gaspar.

A corrida de toureio a pé continua a mere-
cer lugar de referência, dada a sua importância 
na promoção da tauromaquia açoriana a nível 
internacional. Neste espectáculo irão estar pre-
sentes os toureiros espanhóis Antonio Ferrera 
e Diego Urdiales, com o jovem francês Juan 
Leal que foi o triunfador das Sanjoaninas 2014.

No toureio a cavalo, regressa o cavaleiro 
triunfador das Sanjoaninas 2014, Vítor Ri-

beiro, a figura do toureio a cavalo português 
Luís Rouxinol e o valoroso Gilberto Filipe. 
A oportunidade abre-se aos cavaleiros locais 
Tiago Pamplona, Rui Lopes e João Pamplona, 
na possibilidade de disputarem o prémio de 
melhor lide com os companheiros peninsu-
lares. As pegas ficarão a cargo dos Forcados 

Amadores da Tertúlia Tauromáquica Tercei-
rense, Forcados Amadores do Aposento da 
Moita e Forcados Amadores do Ramo Grande.

As Sanjoaninas voltam também a apostar 
na promoção da tauromaquia junto dos mais 
jovens, com a tradicional “Corrida das Crianças 
e Idosos”. Para a edição de 2015 este festejo terá 
a presença de dois jovens toureiros: o novilheiro 
português “Juanito” e o cavaleiro Manuel Sousa, 
descendente de açorianos radicados nos Estados 
Unidos da América. Além das lides de reses bra-
vas e da presença de grupos de forcados juvenis, 
haverá actividades lúdicas taurinas, à semelhança 
do ano anterior.

As festas Sanjoaninas contam ainda com 
uma forte componente de tauromaquia popu-
lar, como duas esperas de gado e seis touradas 
à corda. Nestes festejos estará presente grande 
parte das ganadarias terceirenses, nomeada-
mente Francisco Sousa, Rego Botelho, Casa 
Agrícola José Albino Fernandes, Herdeiros 
de Ezequiel Rodrigues, João Quinteiro (pai), 
Humberto Filipe, Eliseu Gomes, Herdeiros 
de Gabriel Ourique, Manuel João Rocha, 
António Lúcio Ferreira e António José da 
Rocha Fernandes.

A sessão de apresentação dos festejos tauri-
nos das Sanjoaninas de 2015 contou com uma 
sala cheia de aficionados e com um discurso 
presidente da Câmara Municipal de Angra do 
Heroísmo, José Álamo Meneses. O autarca re-
feriu as dificuldades económicas do momento, 
mas realçou a importância da promoção da 
cidade através da cultura taurina. ■
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        Editorial

Há uns anos, jantava com um jovem 
amigo italiano num restaurante de Lisboa, 
quando fui interpelado por um conhecido, 
mais velho, sobre o jornal. A conversa 
levou-o a contar-nos brevemente a sua 
experiência de combate em Angola, na 
qual tinha orgulho, apesar de se sentir 
totalmente desiludido com o rumo que o 
País tomara e, especialmente, com o actual 
estado a Pátria que defendera. É mais um 
caso como tantos que conhecemos...
Mas o italiano alertou-me para algo 
muito importante: a proximidade que 
os portugueses tinham de uma guerra. 
Concordei e disse-lhe que, no meu caso, 
esta estava apenas a uma geração de 
distância. Os meus avôs e o meu tio 
fizeram a Guerra de África e o meu pai, 

que cumpriu o serviço militar obrigatório 
durante o PREC, só não teve igual 
experiência por um ano.
Falando-lhe dos tantos homens que 
conhecia que não hesitaram em defender 
Portugal quando foram chamados, 
recordei-me de um caso especial.
Quando comecei a trabalhar, tive a honra 
de conhecer e de me tornar amigo de um 
colega pelo qual nutro o maior respeito e 
admiração. Ambos formados em História, 
a nossa aproximação foi natural. Mas o 
Francisco contar-me-ia a sua experiência 
na guerra, que me marcaria para sempre. 
A família proporcionara-lhe a oportunidade 
de estudar em França, onde terminou o 
liceu. Mas, quando começou o terrorismo 
em Angola, decidiu que tinha que voltar e 

alistar-se. O pai foi forçado a concordar  
e o meu amigo acabaria mobilizado  
para a Guiné, onde combateu.
Um dia confidenciou-me: “Via aqueles 
cobardes que fugiam para França e 
ganhava cada vez mais vontade de voltar. 
Era a guerra da minha geração!”  
E perguntou-me: “Compreende?” O meu 
olhar de orgulho respondeu-lhe.
Sempre que penso nele, lembro-me  
da primeira estrofe do poema “Regresso”, 
de João Conde Veiga:
“Não fugi à guerra, não fui para Paris
não fugi da terra, não traí o povo,
eu fui ao combate debaixo do Sol
e voltei de novo.”

duarte Branquinho
duartebranquinho@gmail.com

Os jovens e o álcool desespero socialista
Não posso deixar de me con-

gratular com a decisão do Gover-
no de avançar com medidas de 
combate ao consumo de álcool 
por jovens. Já não era sem tempo. 
A actual lei, que se espera seja 
substituída por outra mais exi-
gente nos próximos meses, ainda 
permite aos jovens com 16 anos 
comprarem e consumirem bebi-
das destiladas, como a cerveja e 
o vinho. 

O que se pretende agora é que 
a idade mínima para adquirir ou 
consumir qualquer tipo de be-
bida alcoólica seja fixada nos 18 
anos, isto é, quando se atinge a 
maioridade. Bem sei que não bas-
ta decretar e que haverá sempre 
menores que encontram maneiras 
sub-reptícias de comprarem álco-
ol. Mas se a nova lei em prepa-
ração for acompanhada de uma 
fiscalização sistemática e eficaz, 
especialmente junto de estabele-
cimentos como bares nocturnos, 
estou certa de que se conseguirá 
pelo menos minorar este flagelo.

Moro numa zona onde todas 
as noites, e com agravamento 
nos fins-de-semana, centenas de 
jovens oferecem o triste espectá-

culo das suas bebedeiras em plena 
rua, à porta de dois bares cujos 
donos só estão interessados no 
lucro, fechando os olhos aos da-
nos que o álcool provoca naqueles 
jovens, alguns com apenas treze 
ou catorze anos. Se a lei for dura e 
implicar, como parece que aconte-
cerá, a notificação obrigatória dos 
pais dos menores prevaricadores, 
então será mais fácil controlar os 
casos de abuso. Será também uma 
forma de responsabilizar mais as 
famílias pelo comportamento dos 
seus filhos, obrigando-as a desem-
penharem uma função educativa 
de que, em muitos casos, se têm 
pura e simplesmente demitido.

teresa Assunção
Oeiras

A notícia, que acabo de ouvir, 
de que o PS está “teso que nem 
um carapau” explica em grande 
parte o desespero de que este par-
tido dá mostras na arena política. 
Cofres vazios, um passivo de onze 
milhões de euros às costas, sedes 
locais sem dinheiro para pagar a 
renda, uma campanha eleitoral 
à espera de milagres, este é o pa-
norama lá para os lados do Largo 
do Rato. 

O calote é tão grande que um 
dos dirigentes do partido confes-
sou ter a esperança de conseguir 
reduzir em 100 mil euros (!) os 
juros mensais (!) que tem de pagar 
pela dívida bancária acumulada! 
Não há-de o PS andar com nervo-
so miudinho! O mais interessante 
é que, enquanto esteve no poleiro, 

o PS não passava por estas difi-
culdades. Para além dos nove mi-
lhões de euros que todos os anos 
recebia oficialmente do Estado (de 
todos nós, sejamos socialistas ou 
não), não faltariam amigalhaços 
no mundo dos negócios dispostos 
a dar uma mãozinha. Mas depois 
de o camarada 44 ter perdido as 
eleições, a subvenção estatal caiu 
para metade e os amigalhaços, 
pelos vistos, sumiram. Não ter 
dinheiro para distribuir e, pior 
ainda, nem sequer para mandar 
cantar um cego é uma das razões, 
se não mesmo a principal, para 
a sofreguidão com que o PS se 
posiciona na corrida ao poder. É 
a democracia a que temos direito.

cláudio santos
lisboa  

Quem cala…

Portugal e a Grécia

O chefe socialista António 
Costa continua a manter o tabu 
em torno das presidenciais, ale-
gando que agora tem é de se 
preocupar com as legislativas. O 
que ele não percebe é que, dei-
xando pairar a ambiguidade sobre 
o potencial candidato do PS, o 
esquerdista Sampaio da Nóvoa, dá 
aos portugueses, nas legislativas, 
mais uma razão para recearem 

votar num partido que entrou no 
caminho do radicalismo e da ir-
responsabilidade, num momento 
em que Portugal corre ainda riscos 
face à crise. Ele pode não querer 
pronunciar-se publicamente sobre 
Sampaio da Nóvoa, mas o seu si-
lêncio acaba por ser uma confissão 
de apoio. Quem cala, consente.

Alberto Gomes
via email

O único português que hoje 
em dia ganha alguma coisa com a 
Grécia é o Sr. Vítor Pereira, treina-
dor do Olympiakos, que acaba de 
garantir a vitória no campeonato 
grego de futebol. Todos os outros 
portugueses só têm a perder com 
as políticas populistas e mentiro-
sas do Syriza e com a loucura des-
ses dois burguesitos deslumbrados 
feitos esquerdistas da moda que 
se chamam Tsipras e Varoufakis. 
Se a Grécia ficar na Zona Euro, 
continuaremos a pagar para eles 

pavonearem a sua demagogia ba-
rata. Se sair, sofreremos as conse-
quências da desestabilização do 
Euro. Diz-se que quando uma 
borboleta bate as asas na China, 
as consequências sentem-se na 
Amazónia. No mundo global de 
hoje, a irresponsabilidade dos 
radicais da esquerda grega tem, 
certamente, consequências mais 
graves do que um simples bater 
de asas…

Hélder Janeiro
coimbra 
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A fechar

Memórias d’o Diabo

Cartoon de Augusto Cid publicado na edição de O DIABO de 3 de Março de 1981. ■

Uma noite 
em setúbal

RENATO EPIFÂNIO

O que levará mais de meia centena de pessoas – das 
mais diversas gerações – a estarem mais de três horas, até 
à 1 da manhã, a discutir o futuro de Portugal?

Decerto, o estarem preocupadas com o estado do 
país. Se não estivessem, se não considerassem que vive-
mos uma grave crise – porventura, uma das crises mais 
graves da nossa já longa história –, não iriam, com toda 
a certeza, ocupar dessa forma o serão de uma sexta-feira.

Mais ainda do que essa preocupação – pertinente e 
justificada – com o estado do país, o que essa mobilização 
denota é esperança, apesar de todos os sinais em contrário. 
Se não houvesse, apesar de tudo, esperança no futuro de 
Portugal, ninguém teria estado no Club Setubalense na 
noite de 10 de Abril.

A sessão foi promovida pelo Movimento “Nós, 
Cidadãos” e teve como oradores Rui Rangel, João Gil 
Pedreira e Mendo Castro Henriques, Porta-Voz do mais 
recente partido político português. O mote foi “Resgatar 
Portugal” e as diversas intervenções tiveram sempre esse 
horizonte em vista, ainda que o foco tivesse sido diverso. 
João Gil Pedreira contrapôs, ao resgate dos Bancos, o 
mais fundamental resgate das Famílias e das Empresas 
– porque só assim teremos futuro. Sim, as pessoas, os 
cidadãos primeiro!

Foi uma intervenção tecnicamente muito sustenta-
da, em que se fez uma retrospectiva das razões da crise 
financeira que nos assola – salientando-se o papel da 
“bolha imobiliária”, que levou a que muitas das habi-
tações entretanto compradas através de empréstimos 
bancários se tenham desvalorizado abruptamente, sem 
que o valor desses empréstimos se tivesse alterado na 
mesma medida. Ou seja, com esta crise, muitos de nós 
ficámos reféns dos Bancos.

Apesar do registo necessariamente mais técnico, a 
assistência seguiu com atenção as palavras de João Gil 
Pedreira – prova de que nem todos seguem os caminhos 
mais fáceis, demagógicos e populistas. Antes do muito 
participado período de debate, falaram ainda Mendo 
Castro Henriques e Rui Rangel. Também sobre a ne-
cessidade de “resgatar Portugal”, mas aqui extravasando 
a área estritamente económica e financeira. Rui Rangel 
dissertou, de forma eloquente, sobre o imperativo de 
“resgatar Portugal do nosso sistema político”, que tem 
impedido que os cidadãos possam realmente fazer ouvir 
a sua voz. 

Não sabemos se o “Nós, Cidadãos” será capaz de 
tão ambicioso desiderato. Sozinho, decerto não será. 
Mas poderá ser o primeiro passo de um longo caminho 
que levará a que todos nós, cidadãos, possamos estar 
bem melhor representados na Assembleia da República 
e participar muito mais na definição do nosso futuro 
colectivo. Se isso tivesse acontecido no passado, com 
certeza que não teríamos chegado a esta situação. Para 
sair dela, é imperioso que isso passe a acontecer. Como 
não se cansa de reiterar Mendo Castro Henriques, muito 
mais que um nome, “Nós, Cidadãos” é todo um Programa. 
Oxalá se cumpra, por Portugal! ■

A Via 
Lusófona

MÁRIO 
CASA NOVA 

MARTINS

Se na Grécia um partido dos extremos ganhou as eleições, 
e formou governo em coligação com um outro partido dos 
extremos, de sinal contrário, as boas consciências descansaram 
quando na Andaluzia e em França, os partidos que se apre-
sentavam como alternativa ao centrão ficaram aquém, quer 
da vitória, quer de chegar ao poder. Março madrasto para as 
alternativas políticas anti-sistema.

É fantástico como o sistema conseguiu em tão pouco 
tempo reorganizar-se, reordenar-se e combater com sucesso 
as ameaças que o cercavam. Há cem anos, já em plena Guerra 
Civil Europeia, não foi assim. Há lições de História que, pelos 
vistos, ou até ver, a Europa aprendeu.

Regozijará em Portugal esse centrão da política e dos in-
teresses, porque a alternância democrática, como gostam de 
dizer, será mantida. As excrescências que pululam em torno 
da esquerda radical e que no próximo Outono vão a votos nas 
legislativas, não são mais do que nados-mortos, que apenas 
abrilhantarão a campanha eleitoral e o hemiciclo se algum 
pícaro chegar a ser eleito.

É humilhante a forma como a Alemanha trata a Grécia, e 
quão humilhante é a forma como a chanceler alemã recebe o 
líder grego. Quiçá, merecida, mas é a ‘vacina’ a ter os seus efeitos!

Espanha e França olham o amanhã com a arrogância dos 
vencedores sobre os vencidos. Tudo ficou como dantes! As 
duas repúblicas, a primeira coroada, a segunda presidencial, 

A normalização 
do sistema

sentem-se impunes, revigoradas com o afastamento do espec-
tro da chegada dos anti-situacionismo. O circo deixou a rua 
e regressou à tenda.

É interessante, depois de toda esta euforia anti-sistema que 
resultou na montanha que pariu o rato, analisar o comporta-
mento do Partido Comunista Português em todo este processo.

Desde o primeiro momento, nunca entrou na euforia con-
sequente da vitória do radicalismo na Grécia. Manteve sempre 
uma atitude serena face ao que ia acontecendo, e a curto prazo 
colherá os lucros políticos dessa postura, ao recolher votos dos 
desencantados radicais esquerdistas.

O outrora partido dos amanhãs que cantam, há muito 
que deixou de acreditar no amanhã, e fechou-se em si próprio. 
Domesticado pelo sistema criado pelos vencedores do PREC 
nos finais de 1975, é hoje liderado por uma gerontocracia, e 
tem os netos no combate político activo.

A distopia comunista já não consegue entusiasmar nem 
os próprios comunistas!

A normalização do sistema, é a vitória dos eurocratas. Hoje já 
não vontade para o martírio, porque também já não há ideias e 
muito menos ideais, o sistema há muito que superou Orwell! ■
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“A fatal indefinição do estatuto epistemológico das ciências sociais permitiu e 
incentivou a transformação da Universidade num local de catequização ideológica”

M. Fátima Bonifácio in “Público”

•áfrica
Os ditames do politicamente 
correcto impõem que vejamos o 
“racismo” a preto e branco. As-
sim, a situação na África do Sul 
é sempre apresentada como um 
“racismo” dos brancos sobre os 
negros, que impede o êxito da tão 
propagandeada “nação arco-íris”. 
Mas estes “especialistas” são peritos 
em “esquecer” convenientemente 
as diferentes comunidades que lá 
vivem, de todas as etnias. As  recen-
tes notícias da onda de violência, 
que já provocou quatro mortos e 
centenas de feridos, perpetrada por 
sul-africanos negros contra imigran-
tes oriundos de países africanos e 
asiáticos contradiz o discurso dos 
bem-pensantes. E tempo de ver o 
mundo a cores.

•Português
A Comissão Europeia aceitou 
financiar o serviço do canal de 
notícias Euronews em português 
durante mais dois anos, isto é, até 
1 de Fevereiro de 2017, o que repre-
senta um encargo de 3,5 milhões 
de euros. Em contrapartida, a RTP 
aumenta em 10 por cento o tempo 
das janelas dos conteúdos daquele 
canal nos seus serviços da RTP2, 
Informação, Internacional, Áfri-
ca, Açores e Madeira. É uma boa 
notícia, porque assegura a presença 
da nossa língua no canal europeu. 
No entanto, a solução de Poiares 
Maduro é apenas temporária e pode 
não haver dinheiro para continuar. 
Voltaremos à proposta de Relvas 
de acabar com a parceria com a 
Euronews?

•racismo
O Governo francês está preocupado 
com a crise? Não parece. A priorida-
de, para Manuel Valls é o “racismo” 
e, por isso, decidiu lançar um plano 
para lutar contra “os vários discursos 
de ódio” para o qual destinou 100 
milhões de euros. Ao contrário do 
que se possa pensar, a medida está 
longe de ser consensual e até a Liga 
dos Direitos do Homem e o SOS 
Racismo estão contra a nova lei, que 
considera como crime comum as 
“opiniões racistas”. Ironia das ironias, 
o advogado do “Charlie Hebdo” dis-
se que se o jornal voltasse a tribunal 
por publicar as caricaturas de Mao-
mé, podia ser julgado em processo 
sumário. Uma medida de desespero 
com consequências graves para a tão 
apregoada liberdade de expressão.

•rtP Ouro
O tempo é de cortes e austerida-
de, mas não para todos. A nova 
administração da RTP foi auto-
rizada a ganhar mais do que o 
primeiro-ministro, ao abrigo de 
uma norma criada em 2012 com 
a revisão do Estatuto do Gestor 
Público. Gonçalo Reis, o novo 
presidente da televisão pública, 
terá um salário mensal de dez 
mil euros, três mil euros acima 
do auferido por Passos Coelho. 
Também Nuno Artur Silva, vogal 
da administração, ganhará 7390 
euros por mês, também acima 
do primeiro-ministro. A decisão, 
embora legal, vai no sentido con-
trário ao da maioria dos gestores 
públicos que não teve direito a um 
tratamento preferencial. 

Lince ibérico
O lince ibérico é uma espécie única da 
Península Ibérica e está ameaçada de extinção. 
Para contrariar o seu desaparecimento existe o 
Programa Nacional para a Conservação do Lince 
Ibérico, no âmbito do qual foram libertados 
seis espécimes, nascidos Centro Nacional de 
Reprodução de Lince Ibérico, em Silves, no 
passado dia 25 de Fevereiro. Infelizmente, 
um deles, uma fêmea com dois anos chamada 
Kayakweru foi encontrada morta em Mértola 
e soube-se na semana passada que foi 
envenenada. Uma triste notícia para uma espécie 
pela qual alguns continuam a não ter respeito.

céu
&Inferno

Paulo Núncio. O Secretário de Estado dos as-
suntos Fiscais anunciou que o Governo está a pôr 
um “travão” nas penhoras mudando as regras das 

execuções fiscais, afirmando que “foram tomadas decisões 
no domínio da cobrança coerciva, estando em curso mu-
danças nos procedimentos e automatismos em matéria 
de penhora e/ou venda de bens”.

António Costa. O secretário-geral do PS afirmou, 
na festa do 42.º aniversário do partido, que “só de-
pois de vermos o plano de sustentabilidade é que 

iremos dizer qual o nosso plano de governação” e que está 
“a estudar uma estratégia orçamental credível para poder 
falar verdade” no próximo ciclo de Governo. Conclusão: o 
PS continua sem propostas para apresentar.

A Frase

Pergunta 
d’o diabo

a greve dos pilotos da TaP pode
 prejudicar o sector do turismo 

em Portugal?

responde , José manuel Esteves, secretário- 
-geral da Associação Hotelaria, restauração  

e similares de Portugal (AHrEsP).

Instantâneo

mau exemplo
O semanário “Expresso” reve-
lou a desgraça financeira que 
se abate sobre o PS, notician-
do que o partido está sem di-
nheiro e tenta renegociar a dí-
vida com a banca. A situação 
piorou desde que os socialis-
tas perderam as eleições em 
2011, apesar de continuarem 
a receber alguns milhões de 
euros em subvenções. Agora, 
o PS pede um empréstimo 
bancário de 1,5 milhões de 
euros para pagar a campanha 
eleitoral, ao mesmo tempo 
que a dívida à banca de 11 
milhões de euros pode levar 
à hipoteca de sedes. Um cená-
rio negro para quem garante 
ter a salvação para o País. Só 
não diz é como... Percebe-se 
agora porquê. Quem não sabe 
governar-se, não pode saber 
governar. O mau exemplo 
da gestão financeira do PS 
tem que ser tido em conta 
na avaliação da capacidade 
dos seus responsáveis em gerir 
as Finanças Públicas. Cortes, 
austeridade? Qual quê! Pelo 
que se vê, no PS é sempre a 
gastar. Deus nos livre!
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Esta decisão dos pilotos da TAP é um atentado à 
sustentabilidade e crescimento do nosso Turismo. Os 
prejuízos para o Turismo, e para a economia nacional, serão 
incalculáveis. Só com o mero anúncio da greve, 15 dias 
antes da data prevista para o seu arranque, as anulações de 
reservas já começaram, e prevalecerão além do fim da greve. 
Só beneficiarão directamente os destinos turísticos nossos 
concorrentes e as companhias concorrentes da TAP que 
servem o destino Portugal, com gravíssimos prejuízos quer 
para a economia nacional, quer para a nossa companhia 
aérea de bandeira, que já muito erário público nos consumiu 
num passado razoavelmente recente. A AHRESP apela à 
responsabilidade e sobretudo ao patriotismo dos pilotos da 
TAP, para que cancelem esta greve.D
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