
Quinta do Castilho

"O primeiro português que viu terra de negros foi Nuno Tristão.." 

... um dos primeiros navegadores que segundo reza a história, foi o progenitor da família 
Infante da Câmara"

A família, contudo, já há muito tempo, que deixou as aventuras do mar, para se voltar para as lides 
da terra. Dr. Emílio Ornelas Infante da Câmara, foi uma das figuras tutelares da agricultura 
Ribatejana Oitocentista, teve quatro filhos, um dos quais José Infante da Câmara, avô dos actuais 
proprietários.

A casa da Quinta do Castilho foi construída em 1914 quando José Infante da Câmara casou com 
Maria Luísa Schwalbach Ribeiro da Silva, onde viveu com os seus dois filhos, Luísa e José Infante 
da Câmara. Um espaço com alma no coração do Ribatejo  Uma quinta familiar que remonta há 
quase um século.

Situada no coração do Ribatejo, a Quinta do Castilho encontra-se em Vale de Figueira, Santarém, 
tendo como pano de fundo o Rio Tejo. Completamente imersa na natureza, com um ambiente 
envolvente e repousante, a sala para eventos alia tradição e modernidade, com cerca de 400m2 com 
capacidade para 300 convidados. Dispõe também de um pátio exterior com uma área de 670m2 com 
um alpendre coberto de 116m2, tornando-se o local ideal para uma festa única e perfeita. A Quinta 
tem espaços singulares sobre a lezíria para casamentos com cerimónia civil e dispõe de uma capela 
particular, com um enquadramento e beleza única, para a celebração de casamentos católicos. Um 
serviço exclusivo para o dia mais importante da sua vida. Para actividades de dinâmica de 
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Grupo, temos, para além de outras alternativas, uma praça de toiros com uma tribuna 
coberta e uma casa de apoio com wc e espaço para um aperitivo ou mesmo um almoço de campo, 
onde poderemos fazer uma demonstração de uma verdadeira corrida de toiros ou de cavalos 
Lusitanos da coudelaria Infante da Câmara. Garantimos que a envolvente irá proporcionar a 
satisfação global e plena dos seus desejos, alcançando assim o seu evento, um êxito total.

Clique aqui para ver o vídeo de apresentação da Quinta do Castilho.

Remonta há já mais de um século, a tradição desta casa em criação de cavalos, toiros de lide e 
agricultura. 
Na época de Emílio Infante da Câmara, como na maior parte das coudelarias, a criação de cavalos 
destinava-se a produzir animais para trabalhos agrícolas e para a remonta militar.

" Não é de meu filho mas sim de Vossa Majestade!". O filho José, ao ver-se despojado da montada a 
que já se afeiçoara, restou-lhe a consolação de poder guardar para a vida, a tão conhecida fotografia 
do seu querido cavalo, montado pelo Rei trajado a lavrador. 

A Ganadaria de Herdeiros José Infante da Câmara teve início em 1942, pela divisão da que havia 
sido fundada por Emílio e José Infante da Câmara. Inaugurou a praça do Campo Pequeno em 1892 
e voltou a estar presente na Corrida do Centenário, a 20 de Agosto de 1992, com um cartel de 
referência. 

Praça de touros na quinta: Uma praça que ganha vida. Aqui vai poder recriar os ambientes 
mais fortes de sempre.
Praça totalmente remodelada e recuperada em 2008.

A Parte da opinião dos outros, nestas famílias, está bem 
patente no site da quinta, onde na parte da opinião encontra-
se o texto abaixo.

A sua opinião é importante 

Partilhe-a connosco.

EM DESENVOLVIMENTO.
PEDIMOS DESCULPA PELO INCÓMODO. 

BREVEMENTE DISPONÍVEL. 
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Local do “império”: 

Saiba onde nos encontramos. 

A Quinta do Castilho está situada em Vale de Figueira a 15km de Santarém e a 15m do nó da A1 
Santarém.

Quinta do Castilho
2000-016 Vale de Figueira
Santarém

Tel - 243 420 361 / 91 905 88 08

Fax - 243 420 564

marianalopo@gmail.com

infante.camara@mail.telepac.pt

Em caso de uso de um GPS, poderá usar as seguintes coordenadas:
39° 19' 11. 79" N
° 37' 20. 32" W

Abaixo pretende-se demonstrar o porquê de frases como Libertação Animal, Libertação Humana; 
Especismo é racismo/Fascismo. Está provado que pessoas que na sua juventude cometam actos de 
crueldade para com animais, mais tarde serão proponentes a serem pessoas violentas (com moral).  
Que os actos de crueldade que praticam nos animais quando jovens, serão uma rampa para a 
violência contra outros seres humanos. 

 

Os tauromáquicos exibem a coroa, a tradição, a família, a hierarquia, os aficionados são 
educados, como se domesticam animais nas ganadarias. Os selvagens, amigos dos animais, 
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pagões, judeus, negros, asiáticos, Índios e gentios, socialistas as mulheres, a natureza vegetal e os 
animais errantes e desfuncionais, doentes e deficientes são tratados como “seres nocivos” para o 
bem estar social, a nação e Deus. São abandonados, perseguidos, domesticados para outros fins 
e/ou abatidos.  

Os cavaleiros são parte integrante e importante das touradas e 
dirigentes de um produto financeiro, os cavalos, que muita 
segurança económica “oferecem” ás ganadarias, seja na praça de 
touros, nas corridas, nas provas desportivas com cavalos, caça à 
raposa, no laboratório, nos talhos. A parte monárquica não é 
novidade, a religiosa pode mudar consoante os valores morais da  
família da ganadaria. A história não mente pode ser corrompida, mas 
para não haver duvidas os textos abaixo são retirados de livros e 
blogs das próprias famílias, as suas  crenças e acções descritas pelos 
próprios seus seguidores, oradores, mestres, reis. 

Cada vez que se vê um touro a ser espetado, humilhado e morto. Os 
senhores jubiliam-se com os seus tempos áureos de liberdade para 
cometer actos de crueldade, extroção, humilhação, sobre animais, 
plantas e outros seres humanos. Tentamos manter o mais possível 
diretamente os textos com as acções de Tristão da Cunha, homem que 
a família Infante da Câmara agradece a proteção e a proteção de 
“Deus”, e uma história de grandeza nacional, colonialismo, venda de  
escravos, senhores, cruzadas.

A praça de touros é donde revivem a adoração do povo ás suas verdades, imposições e realidades. 
Nas suas praças privadas nas quintas, apenas conseguem alimentar o seu ego, nas praças 
aumentam a sua riqueza e status social, que lhes permite como hoje ter o Estado 100% do lado 
deles, com o apoio democrático das massas.

Esperamos que este documento ajude a perceber que acabar com as touradas pode e deve se só o 
inicio para acabar de vez com sistemas especistas, racistas, fascistas, religiosos no caminho para 
equidade entre seres de todas as raças de todas as espécies. 

Galileu morreu por Conspiração, Catarina Eufémia morreu por Conspiração, muitos estão presos 
por Conspiração. Se são teorias da conspiração qual a necessidade? 

Se não acreditas em teorias da Conspiração. Imagina que é uma história de um analfabeto.

Fascismo, touradas e monarquia nem mais um dia! 
Tristão, tradição, infante, toiros, quintas, cruzadas e senhores.  

Os primeiros “negros” escravos em Portugal foi em 1441.

Os portugueses são o segundo povo europeu a traficar escravos negros para as Américas. Estes 
adotam a palavra negro designando primeiro, na sua língua, todos os escravos (por conseguinte 
também os escravos índios, chamados de "negros da terra"). Pouco a pouco, os portugueses 
passam a designar os africanos cada vez mais apenas com a palavra "pretos", enquanto os 
índios foram tratados de "selvagens" até 1970 na imprensa brasileira 

Dom Nuno Tristão  foi um navegador português do século XV, explorador e mercador de escravos 
na costa ocidental africana. Foi o primeiro europeu que se sabe ter atingido o território da actual 
Guiné Bissau, iniciando entre os portugueses e os povos daquela região um relacionamento 
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comercial e colonial que se prolongaria até 1974. Ordenado cavaleiro   da Ordem de Cristo   
( Ordem militar de Cristo), hoje seu presidente Cavaco Silva. 

Tristão também foi o primeiro vice rei da Índia. Embaixador perto do Papa Leão X. 

Para os gregos e romanos, ser cavaleiro implicava prestígio social e económico.

Na Grécia Antiga, hippeis  literalmente "cavalaria", constituía a segunda mais alta dentre as quatro 
classes sociais de Atenas  a serviço da pólis ( Cidade Estado). A hippeis é comparável aos equestres 
romanos e aos cavaleiros medievais.

Nuno Tristão ultrapassou aquele Cabo, e por  dois anos permaneceu nas águas do noroeste 
africano, avançando até ao Golfo de Arguim, na actual costa da Mauritânia, onde adquiriram 28 
escravos. 

Nuno Tristão foi morto pelo gentio  durante um assalto destinado à captura de escravos, ocorrido 
na costa africana, cerca de 320 km a sul do Cabo Verde, no Rio do Ouro, que se ficou a chamar Rio  
do Tristão. 

Gentio ( indígena) : Pagão, idólatra, infiel, selvagem, não civilizado. Nascido no país em que vive.  
aborígene, autóctone.

Infante:   oficial de guerra.   

De seguida excertos do livro sobre o Homem  Medieval; direção de Jacques Le Goff

O guerreiro e o Cavaleiro, por Franco Cardini

Cavaleiro da idade média: Foi no sec X que se eliminou a 
tradicional divisão da sociedade em Liberi e Servi, pela distinção 
Milites e Rustici, divisão das funções sociais em os que tinham o 
privilégio de utilizar armas  e combater e que, por esse motivo 
estavam normalmente isentos da carga das imposições banais e 
aqueles (a maioria dos leigos) que tinham por missão empenhar-se 
no mundo da produção, de modo a satisfazerem as suas 
necessidades, limitadas, e as necessidades, mais avultadas e 
sofisticadas, de todos os que tinham o privilégio de poder viver dos 
frutos do trabalho de outrèm. 

O mundo do sec X é duro e perigoso; sobreviver constitui, por si só, uma preocupação constante. 
No entanto, são em grande parte as incómodas e precárias condições de vida, no interior do 
castelo que ensinam às pessoas da Europa a prática da autodefesa e do auto-governo. 

A divisão da sociedade foi feita em 3 níveis fundamentais: os oratores, os bellatores e os 
laboratores. Sob o aspecto propriamente militar, a crítica já abandonou os limites quer do 
evolucionismo quer do determinismo. Já ninguém acredita na tese de uma cavalaria nascida 
“naturalmente”, no decorrer do séc VIII, da necessidade de oposição às rápidas incursões dos 
Árabes em Espanha; e já quase ninguém se obstina em defender que a cavalaria é o produto 
inevitável da intenção de um objeto, o estribo que teria permitindo uma maior estabilidade na sela 
e, por conseguinte, maior sensibilidade de ataque por parte do cavaleiro. È a época em que os 
soldados são, acima de tudo, tyranni, praedones, e em que as suas violências contra pessoas 
indefesas e, em geral, contra todos os que aqueles que a igreja define como pauperes. 

Nascia um novo tipo de miles Christi, ou melhor, um miles sancti Petri, a utilizar a sua espada ao 
serviço do sacerdócio. Dura para os tiranni e praedones, a nova igreja saía da reforma revelava-
se, pelo contrário, extraordinariamente benévola para com os leigos que aceitassem colocar as 
suas capacidades militares de cavaleiros e a sua coragem ao seu serviço. 
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Há no entanto uma pergunta que se impõem: terá sido realmente a igreja  gregoriana, hierárquica 
e hierocrática, que inventou os ideais cavaleirescos?

A Chanson de Roland oferece um primeiro e importante modelo de codificação do ritterliches 
Tugendsytem, do “sistema ético cavaleiresco”. 

Um dos elementos mais característicos da poesia cavaleiresca. Uma interpretação unicamente 
sexualista ou mesmo erótica destes valores, visando realçar  os laços existentes entre juventude  e o  
prazer da vida. Seria, porém, mal entendida: na realidade, a juventude relaciona-se  directamente 
com os iuvenes, os cavaleiros de uma aventura que, muitas vezes, se identifica com violência e 
abusos, mais do que um estado de euforia e optimismo, corresponde a uma exaltação ferina, não 
muito diferente wut da tradição germânica pagã, o transe  guerreiro cujos valores xama  nistas   
foram postos em relevo. 

A esta lógica não escapam igualmente as chansons do ciclo dedicado à primeira Cruzada, que 
narram efeitos heroicos levados  a cabo no âmbito dessa Cruzada, entre 1096 e 1 099, que para 
alguns – e não sem razão, nem ilegitimamente – foi tida como consequência direta e imediata da 
cristianização da cavalaria. 

A ordem do templo é apenas uma das muitas ordens religiosas - militares fundadas, durante o 
séc XIII. Além disso, as ordens, e entre as quais os Templários e os Hospitalários rejuvenescidos, 
que tinham uma estrutura supra-nacional não partilhada com as outras, dependiam diretamente 
da Santa Sé, o que os transformava em outros tantos “estados dentro do estado” e, que com o 
tempo viriam a trazer problemas. Se Bernardo de  Claraval justificou e até apoiou a instituição 
dos monges cavaleiros, não justificou a cavalaria tout  court, nem teve como objetivo a sua 
cristianização total. Pelo contrário, propondo a dissólução dos bellatores e projetando até a 
abolição, embora difícil e paradoxal, da própria guerra em termos de oração e de experiências 
ascética, condenou totalmente a profissão de cavaleiro como facto existencial e como “ modo de 
vida”

È certo que a aventura  cavaleiresca está repleta de fadas e de dragões, de monstros, castelos ou 
jardins encantados, anões e gigantes, mas trata-se mais de metáforas do que de fantasias.

A aventura a sério. Georges Duby demonstrou que o elemento activo da pequena aristocracia 
europeia dos séc XII e XIII – sobretudo francesa, mas também imitando o modelo, anglo-
normanda, alemã, espanhola e italiana – era constituído por  pelos iuvenes, ou, seja, pelos 
cavaleiros recentemente “sagrados”. O seu máximo objetivo é um bom casamento, se possível com 
uma dama de condição mais elevada e de maiores capacidades económicas. A aventura 
cavaleiresca era essencialmente, a procura de novas fontes de riqueza e de possibilidades de 
alistamento: o serviço militar mercenário. 

No entanto, a aventura vivia-se também no dia a dia, sem haver necessidade de guerras ou 
cruzadas. Era a aventura da caça, especialmente das grandes e nobres feras das floresta da  
Europa – o veado, o javali e o urso com a sua simbologia. 

Os cavaleiros, os trovadores, os arautos e os jograis que giravam volta  dos torneios não se 
cansavam de os elogiar como escolas de coragem e de lealdade e chegavam mesmos a apresentá-
los como espelho de valores cristãos, oportunidade de adestramento para a guerra e ocasião para 
se combinar expedições ao ultramar. 

A partir do séc XIV, as armas de fogo deram um duro golpe na funcionalidade militar e no prestígio  
moral  do combatente a cavalo. A bela aventura cavaleiresca morreu entre as florestas de lanças e 
o fumo das bombardas? Sim e não. Quanto ás distinções e ás condecorações cavaleirescas, o seu 
fascínio e o seu prestigio perdurariam ainda  por muito tempo, quase até aos nossos dias, e seriam 
alimentadas até por uma mitologia e uma literatura riquíssima, por vezes muito belas, e capazes, 
portanto de constituir uma voz de relevo no panorama cultural europeu. 
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Um pouca história da cavalaria e do “laço eterno homem – cavalo”

Os senhores cavaleiros, no passado, como hoje dependem da exploração, e dos valores culturais e 
tradição nacional. De seguida passamos a falar um pouco dos povos da Idade média, hoje parece 
que nada mudou, a não ser o numero de “cavaleiros”, o povo continua a ser o que alimenta a classe 
superior.

Falemos um pouco dos que trabalhavam para os cavaleiros e seus senhores.

O Camponês e o trabalho de campo, Giovanni Cherubini

Falar do camponês e do trabalho no campo em toda a Europa, nos 
dois ou três últimos séculos da Idade Média, é tarefa muito difícil e 
que não pode ser facilmente realizada no espaço deste curto ensaio.

Na Europa, porém, a situação mais comum continuo a ser a da aldeia  
dominada por um senhor ou vários. Nesses locais, o senhor procedia 
ao cultivo das suas terra, recorrendo ao trabalho do seus servos ou 
de assalariados mais ou menos regulares ou à prestação de dias de 
trabalho, pessoalmente ou com ajuda de bois, por parte de 
agricultores concessionários. Mesmo os terrenos incultos para pasto 
dos animais, a colheita da lenha ou dos frutos espontâneos, 

constituíam motivo de conflito entre o senhor e o camponês e é frequente verificar-se a tendência 
desse senhor, de privatizar em proveito próprio a prioridade de os utilizar para o seu gado. A 
própria regulamentação da caça implicou cada vez mais uma exclusão crescente dos camponeses 
do usufruto  de uma parte dos bens da natureza, em proveito das classes senhoriais  e dos 
soberanos. Às somas que o senhor exigia aos camponeses para os “ reinvestir” da terra 
ancestral, foram-se acrescentando-se  as somas que lhes exigia pelo direito de comercializar a 
totalidade ou parte da sua colheita. Um dos rendimentos senhoriais mais ambiciosos derivava do 
monopólio da água,a que se acrescentou  o monopólio do forno e da taberna da aldeia. Na, 
Europa, não faltavam os casos de senhores locais que também podiam condenar à morte ou 
exercer castigos corporais. Havia casos em que o camponês podia censurar o senhor  por vários 
motivos: por uma predisposição para a guerra, pela ambição de seus empregados; por uma 
sentença injusta, por várias imposições. O conflito assumia, com mais frequência, formas de 
resistência silenciosa, ou de acordo mas por vezes, explodia a revolta declarada. 

Outra reivindicação comum era uma liberdade crescente da pessoa, através do resgate ou 
cancelamento dos dias de trabalho obrigatório nas terras do senhor, a diminuição das rendas, uma 
maior liberdade na escolha do cônjuge, etc. Essa pressão por uma maior liberdade individual foi 
acompanhada, e em certa medida complementada, pela exigência e pela conquista de uma maior 
liberdade da terra. Restaria examinar o que pensavam e quais eram os sentimentos e as aspirações  
dos homens do campo, mas não o podemos fazer devido à escassez e ao carácter tendencioso da 
documentação existente. Os grupos da burguesia rural que sobressaíam, por vezes, dos outros 
habitantes da aldeia devido ao seu estilo de vida ou, melhor ainda, por terem encaminhado o filho 
para profissão de padre ou de notário, não assumiram em toda a parte o mesmo comportamento 
em relação à cidade. Em certos locais, preferiam fixar-se nas cidades e, em outros, permaneceram 
nos campos, dominando as aldeias natais. 

Uma corrente da literatura europeia muito específica pela sátira anticamponesa. Para lá das 
variações de cenário, de autores e de público, a sátira põe em destaque, a par da sujidade, a 
pobreza do vestuário, a rusticidade da alimentação e uma espécie de ferocidade que o camponês 
que parece, por vezes, colocá-lo quase num nível intermédio entre os animais e os homens. As 
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fontes de que falámos e uma leitura atenta e em contraluz dessa mesma sátira, mostram, pelo 
contrário, que o camponês europeu, para além dos vários níveis de civilização das diferentes 
regiões e do condicionamento efectivo e generalizado que as duras condições de vida, as carências 
alimentares, a monotonia do trabalho, a luta diária pela existência, os grandes flagelos da carestia  
e das epidemias recorrentes, as doenças e os perigos da guerra, provocavam nas suas capacidades 
e possibilidades de sentir e de pensar, não era, de facto, um brutamontes desprovido de ideias e de 
aspirações. 

Mas a questão mais geral do conhecimento da consciência e da mentalidade camponesa parece 
estar diretamente à questão do conhecimento da religiosidade popular e das relações do mundo 
camponês com as hierarquias eclesiásticas e com as próprias seitas heréticas. A igreja teve de 
assimilar, sobretudo ao nível paroquial muitos ritos propiciatório, práticas animistas, formas de 
magia simpática. Para a mentalidade camponesa, muitas dessas actividades da igreja 
relacionavam-se com a repetição dos ciclos de produção agrícola e a própria ligação que o 
camponês mantinha com os santos era francamente contratual, ou seja de teor mágico, de ofertas 
que eram feitas para garantir uma boa colheita ou a clemência do céu ou a saúde dos animais e 
dos homens. A comunidade constituía organismos adequados para esse efeito, que assumiram os 
nomes mais variados ( opera, fabbrica, luminaria, maramma); em certas localidades, em finais 
da Idade Média e, por vezes, por sugestões das ordens mercantis, os habitantes fundaram 
confrarias de oração, de penitência e de caridade. 

Para dar forma aos ideais e às reivindicações políticas e sociais dos camponeses, os elementos 
cristãos, ortodoxos ou heterodoxos. Os camponeses não só compreendem bem o conforto que os 
sacramentos pressupunham, mas também o exemplo histórico da Igreja Primitiva, cujos chefes 
estavam muito mais próximos das classes subalternas do que os abades ou bispos. Em todo o caso, 
para as camadas camponesas, a idade de Ouro era sempre mais procurada no imaginário de um 
passado do que um futuro vago e indeterminável; neste aspecto, a sensibilidade camponesa 
associava-se a uma convicção mais geral de que o mundo tinha vindo a piorar e a decair no 
decorrer dos séculos. Se o antagonismo dos camponeses para com os outros grupos sociais é, 
simultaneamente, gerador e demonstração de uma consciência política, ainda que elementar, à sua 
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aversão aos senhores, alia-se, a partir de certa altura e com uma intensidade variável de um 
extremo ao outro do continente, a aversão às camadas burguesas e aos citadinos em geral. 

Os camponeses censuravam a cidade pela sua fiscalidade, pela sua política, anorária, que 
prejudicava o campo, e censuravam, em especial, os proprietários da terra pela sua insensibilidade  
em relação à pobreza e às canseiras do camponês. 

Para seguirmos esta ideia, a ideia dos senhores, passamos a textos de colonialistas sonhadores 
deste século e ao tempo do Estado Novo:

Do livro: Portugal, Cruzada sem fim, Francisco Videira Pires ( bolseiro do instituto de Alta 
Cultura,) 1967

Dedicação: A minha Mãe e a memória abençoada de meu Pai - que me ensinaram a amar Deus e 
Pátria.

A Emissora Nacional pediu-me uma série de palestras sobre a contribuição de Portugal para a 
expansão e defesa da fé católica. A Nação, tal como nós ocidentais,a  entendemos, o cristianismo a 
forjou. 

Como  a natureza, também as ideias não procedem por saltos. A evolução dá-se com a lentidão de 
todos os ciclos de vida. Mas o ideário quinhentista e seiscentista já não oferece a nitidez de 
contornos, mormemente em matéria religiosa, que dois séculos atrás. Nos lábios do real 
moribundo, uma das metáforas prediletas da ascética medieval ( a criatura humana como “saco de 
terra e de bichos”) como vamos encontrar em Camões. 

Qual a razão determinante dos nossos descobrimentos,- a dilatação da Fé ou procura de fontes 
de riqueza, como o ouro africano e as especiarias orientais?. 

Vivia a Idade Média toda embebida neste espiritualismo. A orgânica feudal veio dar à ideia  de 
serviço ressonância política e social, pois sobre ela assentavam todas as relações entre vassalo e 
suzerano. A Cavalaria  purificou-a, restituindo-a à pureza nativa de serviço divino.
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Através das Ordens militares a até do ciclo bretão de novelas como as que giravam em torno da 
lenda do Graal, esta mística penetrou vivamente a sociedade portuguesa. Não só Nun, àlvares que 
vive sob o signo de Galaaz. Fernão Lopes assinala bem como o Rei Artur e os seus paladinos eram 
familiares aos companheiros do Mestre de Avis.

O Sumo Pontífice fala também a mesma linguagem, quando exalta a vitória, em cartas posteriores. 
O monarca de Aragão, felicitando o nosso Rei, vê na tomada da cidade africana uma obra do 
“serviço de Deus e exaltação de fé católica, a que todos os fieis cristãos, em especial reis e 
príncipes, são obrigados”. Este clima  não se inventa. Só ele explica os factos e os homens e os 
situa na exata realidade do seu mundo de valores, tão diverso do nosso. 

O Rei não quer, certamente, que os freires portugueses se convertam, como acontecera com os 
Templários, em banquieros. A bula In apostolicae dignitatis specula, de 1420, em que a Ordem de 
Cristo é confiada aos cuidados do Infante D. Henrique, como garantia da nossa empresa 
ultramarina. Fundamenta-se a opinião de que o período henriquino, e mesmo um pouco todo o 
século seguinte, se reduziu a uma ignomiosa empresa de pirataria desenfreada. E onde se vão 
documentar? Sempre ao tráfico de escravos. Sim praticámos a escravatura. E não temos que nos 
envergonhar dela, à face do relativismo da história. Não a inventámos, nem introduzimos em 
África. A maioria dos livros sagrados, a própria Bíblia, reconhecem-na como fato, mesmo que a 
desaprovem. Toda a antiguidade clássica a justificou, até pela voz de homens ilustres como Platão 
e Aristóteles. È a necessidade de combater o moiro, junto à premência de procurar fontes de 
subsistência que nos abre o caminho para África, pondo-nos diante desse inimigo de sempre, que  
expulso do território continental, continua a saltear-nos as costas, e a fechar-nos as rotas da 
expansão natural.

Passa, depois, a analisar a origem daqueles que nós cativámos, justamente reduzidos à escravidão.  
Ocupam o primeiro posto de legalidade os que foram apanhados na guerra de Angola. Seguem os 
comprados a infiéis.  Trazidos a Portugal, a sua sorte humaniza-se de tal modo, que se pode 
comparar à liberdade, em oposição ao degradante estado em que antes se encontravam. A compra 
destes infelizes justifica-se, pois, amplamente. A ultima fonte de servidão tenhamo-la  nos 
criminosos políticos.

Ninguém mais realista que os místicos do catolicismo Bergson tinha razão. Longe de reprovar o 
comércio português no Oriente, como os fariseus de hoje, Xavier impulsiona-o ainda. D. João III, a  
historiografia romântica liberal fez dele um imbecil e um beato. Só porque introduziu a Inquisição  
em Portugal. 
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Um régulo de cor acolhera festivamente os Portugueses, dizia-se portanto a estabelecer connosco 
aliança duradoira e, ainda melhor, a aceitar a nossa fé. Abriram-se nessa hora de graça, os 
caboucos do reino cristão do Congo, de tão honrosas tradições, ao qual temos de ir buscar as 
remotas origens da evangelização de Angola. Não fora o segundo descendente, que afinal lhe 
sucederia e recebera, com ele, o batismo, o nome de Afonso, - e a aventura do Congo teria acabado 
aí. 

Os portugueses mais que ninguém atraíram o índio esquivo à civilização e ao convívio fraterno 
connosco. Não o ensinaram só a conhecer e a amar Deus. Puseram-no a falar português, 
educaram-lhe o amor das letras e das artes, arroteram as terras, levantaram monumentos, 
fundaram escolas, lançaram mão do teatro, do folclore, a tudo abrindo caminho, tudo com o selo  
perdurável da Portugalidade.

Mais sábios, os portugueses conservam, por toda a parte, as hierarquias tradicionais, procurando 
aliados, tanto como vassalos. Civilizando e cristianizando velhíssimos reinos de África e da Ásia.

Eis uma face a cada volta esquecida do nosso sistema colonizador, esta infatigável ânsia de trazer 
os homens longínquos e mais estranhos à obediência de Roma. Mas não estava satisfeito o zelo do 
soberano. Para que Roma sancionasse o juramento dos 3 Estados, era conveniente que a 
Universidade de Coimbra e os municípios do País lhe juntassem a voz. A partir de 28 de Julho 
seguinte, todos que recebiam graus académicos passaram, pois, a jurar “defender sempre e em 
toda a parte que a bem- aventurada Virgem Maria, Mãe de deus foi concebida sem mancha de 
sangue do pecado original.”

Temos de acabar com certos juízos sobre a inquisição,fazendo-nos eco, inconscientemente e à 
distância, da montanha de calúnias que judeus e protestantes sobre ela acumularam. O Iluminismo 
é que nos vendeu a alma ao estrangeiro e nos perdeu.  

Onde está o verdadeiro Povo? Onde podemos desencantar a sua face autêntica, sobretudo ao longo 
do século XIX, quando as multidões saltam descompostas para a rua e também cá parece 
repercurtir a anarquia libertária que abala o mundo? Diz-se que não há clero como o de França, 
nobreza como a de Espanha, nem povo como o de Portugal. O lusófilo Aubrey Bell, chama “3 
vezes afortunados” “pode-se dizer, sem exagero, que o povo português, com toda a sua colossal 
ignorância e ausência de instrução, é um dos mais civilizados e inteligentes da Europa”. 

A história de Portugal não acaba, pois, aqui e agora, nesta encruzilhada sombria dos novos 
bárbaros que assolam a terra. Recomeça, na esperança da Cruz que nos ilumina, para a cruzada 
sem fim. 
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Continuando no ultra nacionalismo, colonialismo e racismo, cultura da terra:

De seguida, um olhar sobre “ O potencial económico do Reich”

Do livro: O lavrador e a política Agrária alemã; por Herman  Bente

Compreende-se que um governo que tenha a consciência das suas responsabilidades dedique um 
especial carinho à lavoura, pois é dela que nascem  as energias mais importantes para uma nação. 
A sua lealdade ao nacional socialismo, o seu patriotismo o seu espírito combativo, tornam-na 
distinta e, finalmente, parte integrante das fontes mais fortes da vida económica, porque, com os 
seus produtos, ela cria as condições externas mais importantes da existência política nacional. 
Esta importante fundamentação da lavoura para a existência, conservação e desenvolvimento da  
vida nacional no seu conjunto fundamenta e justifica o estímulo consciencioso que o terceiro 
Reich dá à agricultura e aos lavradores, e cuja expressão se encontra na política agrária. 

Os três objetivos correspondem ao tríplice significado da agricultura para avida, alimentação e 
economia nacionais e destinam-se:

1. à conservação e aumento do numero de lavradores

2. ao incremento e orientação da produção agricultura

3. à garantia do rendimento rural

Dada a importância que a lavoura têm para a existência nacional as primeiras medidas do 
governo tomaram-se para alcançar esse desígnio, disposições que se expressam na política de 
colonização e na legislação sobre a “ quinta hereditária”. 

Os compatriotas alemães repatriados, nascidos no estrangeiro, filhos não hereditários de 
agricultores alemães – são os chamados colonizadores do oriente libertado e serão eles os 
fundadores das gerações de lavradores que lá começam a surgir. 

O segundo princípio da política de colonização nacional socialista consiste em proporcionar a 
esses agricultores uma base de vida suficiente e duradoira.  

As herdades devem ser protegidas contra dívidas excessivas e divisão por herança. 

A intensa colonização do território alemão e o aumento constante da sua população formulam 
exigência extraordinárias ao rendimento produtivo da economia agrária alemã. Este facto resulta, 
com especial relevo, , das disposições tomadas para aumentar a capacidade de produção do 
terreno.  O segundo grupo de medidas neste capitulo, a recuperação das forças produtivas do 
terreno gastas pelo amanho, cultivo adequado e adubação sistemática do mesmo, executa-o na 
verdade, o próprio lavrador; não porem como antigamente, ou como ainda hoje em países agrários  
atrasados, segundo processos rurais antiquados, mas de acordo com métodos das modernas 
investigações, e beneficiando das descobertas da industria moderna. 

A propriedade rural hoje em dia está completamente incorporada na economia nacional. O 
lavrador, como qualquer outro cidadão, ou, mais particularmente, como qualquer empresário dos 
ramos de negócio citadinos, é assim obrigado a trabalhar e a administrar a sua empresa, segundo 
as regras da economia industrial, também o agricultor necessita ter uma receita adequada. 

Desde que se considere o conjunto dos seus resultados, verifica-se pois, que a política agrícola  
consolida e vivifica também o tráfico económico internacional. Ela não é, portanto, somente um 
modelo até agora não atingido duma política agrária nacional, mas pertence, além disso, às 



forças criadoras mais importantes da economia europeia. 

DAMOS UM SALTO SOBRE A REFORMA AGRÁRIA EM PORTUGAL E NO BRAZIL, POIS ISSO 
SÓ NÃO SABE QUEM NÃO QUER VER, E VAMOS AO ANO 2013. Há-de haver sempre o outro 
lado, de que lado estás tu?

Um olhar sobre as políticas agrícolas da FAO, FMI, Europa, e Portugal. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E MAR, E PORTUGAL(IDADE) 2013

A junção da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território num único 
Ministério tem como objetivo potenciar a imensa fonte de riqueza que é o território nacional, 
incluindo o mar, protegendo e valorizando o ambiente. 

A diversificação das áreas de intervenção deste Ministério possibilita uma visão integrada do 
território e dos seus recursos naturais, de forma a aumentar o potencial agrícola, dinamizar o 
mundo rural e valorizar o mar português, tendo como finalidade o desenvolvimento sustentável. 

A revitalização da Agricultura e o aumento da produção agrícola nacional poderá gerar receitas 
capazes de contribuir para a autossuficiência da balança alimentar, exportando o mesmo valor que  
importamos. Importa, ao mesmo tempo, aumentar o rendimento dos agricultores, condição 
essencial para atrair jovens para a agricultura, e garantir a transparência nas relações entre a 
produção, a transformação e a distribuição da cadeia alimentar e promover a criação e 



dinamização de mercados de proximidade.

A Floresta ocupa 64% do território nacional, é o terceiro maior exportador e contribui anualmente  
com 1 300 milhões de euros para a economia portuguesa. Para valorizar ainda mais os seus 
produtos e tornar o mundo rural aliciante, de forma a combater a desertificação humana, importa 
quebrar os ciclos viciosos que persistem (fracionamento, gestão, incêndios e doenças), e apostar 
na produção de produtos únicos e genuínos, com valor nos mercados internacionais.

A diversificação das áreas de intervenção deste Ministério possibilita uma visão integrada do 
território e dos seus recursos naturais, de forma a aumentar o potencial agrícola, dinamizar o 
mundo rural e valorizar o mar português, tendo como finalidade o desenvolvimento sustentável. 

«Acredito que este acordo é o início da verticalização em todo o País», afirmou a Ministra, 
sublinhando que esta alteração no setor das águas «é um movimento fundamental para trazer 
organização, ganho de escala, eficiência, e melhor uso de todos os recursos, incluindo os 
financeiros, porque permitirá poupar cerca de 175 milhões de euros anuais quando implantada em 
todo o País».

Assunção Cristas acrescentou que «é necessário reestruturar todo o sistema, para lhe dar solidez 
e equilíbrio financeiro», referindo ainda: «Espero que se chegue a um momento em que a gestão  
possa ser privada, essencialmente, porque é necessário dinheiro fresco para os investimentos e 
porque é preciso equilibrar a dívida que - no total do grupo Águas de Portugal - ascende a 3 mil 
milhões de euros».

Esta obra deverá ser concluída em 2014, estando o seu custo orçamentado em 20 milhões de euros.  
Classificado como Projeto de Interesse Nacional (PIN), 50% deste investimento - destinado à 
construção de uma estrutura com capacidade para receber e tratar até 1500 metros cúbicos de 
efluentes de suiniculturas da região de Leiria - será candidato a fundos comunitários.

Afirmando que «20 anos para resolver um problema é muito tempo», a Ministra acrescentou que 
«este protocolo irá solucionar os graves problemas ambientais causados pelas explorações 
suinícolas na bacia hidrográfica do rio Lis».

«Com a participação do sector, o Governo definirá as escolhas nacionais para que a agricultura se  
assuma cada vez mais como um importante motor para a recuperação económica de Portugal», 
refere um comunicado do gabinete do Secretário de Estado da Agricultura, sobre o Conselho de 
Ministros da Agricultura da União Europeia, que decorreu nos dias 24 e 25 de junho, em Bruxelas.

 História, cruzadas, descobrimentos e racismo, África



Azurara cita a Bíblia, livros de Salomão, S. Thomaz d' Aquino, Herodoto, Homero, Hesiodo, 
Aristóteles, César, Tito – Levito, Cicero, Salsutio, Valério maximo, Plinio, Lucano, os 2 Senecas, 
Vegesio, Ovidio, Josepho, Ptolomeo, Orosio, Isidoro de Sevilha, Alfagran, Rodrigo de Toledo, 
Marco Paulo, Fr. Gil de Roma, joão Duns Scoto, Alberto Magno, Petrus de Alliac. Podia.se vre 
também que lia as crónicas e histórias estrangeiras, e os romances de cavallaria, principalmente 
os de França, Hespanha, Itália e Alemanha. 

Abaixo excertos da Chornica do descobrimento e conquista de Guiné; escrito por Gomes Eannes 
de Azurara, a mando do ilusre infante D. Henrique. 

È esta cultura que queremos para nós?

Como Nuno Tristam chegou onde era Antam Gonçalves, e como o fez cavaleiro.

Saibamos como Tristam, hum cavaleiro mancebo, assaz valente e ardido, que fora criado de moço 
pequeno na camara do infante, chegou a aquelle lugar onde era Antam Gonçalves: o qual trazia 
uma caravela armada.

Disse Tristam, que um allarve que ele ali trazia que era servo do infante seu senhor, fallasse com 
algum daqueles cativos, para ver se entendiam a sua linguagem. 

E tanto Tristam sentiu, que não podia mais saber, quisesse partir, mas aquela inveja, que Socrates 
louva nos vertuosos mancebos, assoombrou seu coração de tal amenira, que quis ver com os olhos 
se havia vantagens naquelas terras e povos.

Certamente voz digo, que quanto a mim, o que parece é que é injuria, tendo ordem de cavalaria, se  
aqui não fizesse outra preza mais rica, para o infante possa cobrar algum começo de paga sobre 
tanta despesa. 

E como queres que leve já estas duas almas, porque ele alguma coisa pode saber, será bem melhor 
se levar-mos muitos mais, porque além da sabedoria, que o senhor infante por eles dará, assegura
—se também proveito para serventia ou soldados. Parece-me bem que na noite seguinte voz 
escolheis 10 de seus homens eu 10 dos meus e vamos buscar aqueles que achastes no mato.  Pois 
como dizeis não serão mais do que XX homens nús, e suas mulheres e moços, e mesmo que não 
achemos esses, poderemos encontrar um grupo maior ainda. 

Procuramos encontramos dos alojamentos, o grupo dividir-se em 3, para que pudessem melhor os 
capturar, tanto se aproximaram, que se mandaram aos negros, em altas vozes, gritando Portugal e 
Santiago! O espanto tornou os contrários que iniciaram uma tentativa de fuga desorganizada. os 
homens defendiam-se com suas azagayas, porque doutras armas não disponham nem sabem 
aproveitar, um que teve rosto a rosto com Tristão, defendendo-se até receber a morte. E alem 
daquele que Tristão matou, os outros mataram 3, entre homens , mulheres e moços. Entre 
aqueles que assim foram presos, havia um grande chamado Adahu, que diziam ser cavaleiro, e 
em mostrava ele em sua pessoa ter a vantagem da nobreza sobre os outros. 

Por Nuno Tristão sentir que era razão, ouve de fazer Antam Gllz cavaleiro, ainda que fosse contra 
a vontade do próprio, para que dali em diante chamassem aquele lugar O Porto dos Cavaleiros.

E assim nasceu o primeiro cavaleiro que foi feito naquelas parte. Recolhendo os capitães a seus 
navios, mandaram aquele alarve que Nuno Tristão levava consigo, que falasse aos mouros.

Os nossos mais tarde voltaram aos navios, onde repartiram os cativos, segundo a sorte de cada um.
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Tristão partiu, chegando ao cabo, ao qual puseram o nome de Cabo branco, onde sairam em terra 
para ver se podiam fazer alguma presa. 

Antam Cllz chegou primeiro com aparte de sua preza, e depois Nuno Tristam, cujo presente 
recebido, e depois galardoado, correspondeu assim ao seu trabalho passado, como a terra 
proveitosa coma pouca semente ao seu labrador, ao qual pequena parte que receba, sempre acude 
com grande melhoria de fruto. 

Esta é um pouco da cultura que as famílias dos senhores da tauromaquia gostavam de ver 
renovada. Enquanto isso vivem através dos séculos, através das mudanças sociais e políticas, 
através das “mudanças de consciência”. Perdem e recuperam os seus impérios, antes dos papas, 
hoje dos políticos. Economicamente e socialmente os apoios do Ministério da Cultura, Agricultura,  
Desporto, Educação e Turismo mantêm a estilo de vida senhorial numa democracia, melhor do que  
numa sociedade fascista 

São Racistas, machistas, fascistas, ultra-religiosos, latifundiários, colonialistas,  neo 
conservadores, e especistas. Vivem do roubo das terras, da educação cultural, da exploração sobre 
a natureza incluindo outros humanos.  As suas acções violentas são conhecidas mesmo entre os 
próprio, o elitismo é tipo o rei vai NÙ.

Os amigos dos animais querem acabar com as touradas pelo Touros e o Cavalo, mas o espetrum da  
crueldade dos toureiros vai bem mais longe do que a mostrada na arena, muita é ensinada nas 
escolas como símbolo da grandeza nacional sobre a marca dos descobrimentos, é a caça, a criação  
de gado para carne, cavalos, porcos, javalis, cavalos, aves. Está numa religião vingativa e cruel. 
Está na doença que espalham nas escolas, nas serras, nas terras de cultivo, na sua solidariedade, e  
não próprio mas ensinado estado de penitência, dependência, hierraquico, autoritário e violento. 

Facilmente se descreve as suas vidas retirando partes da sua história ao longo dos séculos, servos 
de um senhor maior, satisfeitos por o imitar com alguém inferior, desde o agricultor  até a um 
familiar próximo. 

Parar com as touradas é o inicio de uma revolução de consciência que apela a não parar!
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